
 

 

Henrik Hauschildt Juhl   

Masterprojekt 

  

Endelig udgave 9.12.2012 

 

 

 

 

 

 

 

Co-creation og co-production som en del af Radikal 

Velfærdsinnovation 

- 

Kan inddragelse af borgernes viden, kreativitet og 

ressourcer bidrage til at skabe bedre velfærd i en 

krisetid? 

 

 

 

  

 

Henrik Hauschildt Juhl 

 

 



  

INDHOLD  

 

Abstract ................................................................................................................................. 1 

1. Indledning.......................................................................................................................... 3 

2. Problemdiskussion og problemformulering ............................................................................ 4 

3. Teori og metode ................................................................................................................. 8 

3.1 Forforståelse ................................................................................................................. 8 

3.2 Teori ............................................................................................................................ 9 

3.2.3 Nyinstitionel og skandinavisk nyinstitionel teori ........................................................ 10 

3.2.4 Co-production og co-creation .................................................................................. 11 

3.2.5 Hjælp til selvhjælp og hverdagsrehabilitering. .......................................................... 18 

3.3 Metode og data ........................................................................................................... 20 

3.3.1 Case-valg, dimensionering og gennemførelse af interviews ....................................... 20 

3.3.2 Tematisering og interviewmetode ........................................................................... 21 

3.3.3. Bearbejdning og analysestrategi ............................................................................ 22 

4. Analyse ............................................................................................................................ 24 

4.1 Hvordan bidrager co-creation og co-production til selvhjulpenhed og reduceret plejebehov?

 ....................................................................................................................................... 24 

4.1.1. Planlægning af hverdagsrehabilitering .................................................................... 24 

4.1.2 Gennemførelse af hverdagsrehabiliteringsforløb ....................................................... 26 

4.1.3 Co-production og co-creation i hverdagsrehabiliteringsforløbene ................................ 27 

4.1.4 Betydningen af borgerens co-creation og co-production ift. at opnå selvhjulpenhed og 

reducere kompenserende pleje........................................................................................ 28 

4.1.5 Værdiskabelsen i hverdagsrehabiliteringen ............................................................... 29 

4.1.6 Pårørendes, ægtefælles og netværkets rolle. ........................................................... 30 

4.1.7 Delkonklusion ........................................................................................................ 32 

4.2 Organisatoriske barrierer og betydning for omkostningseffektivitet................................... 32 

4.2.1 Hverdagsrehabilitering som rationel myte og institutionaliseret praksis ....................... 34 



  

4.2.2 Coping-strategier som organisatorisk barriere .......................................................... 37 

4.2.3 Potentiale for mere omkostningseffektive løsninger? ................................................. 38 

4.2.4 Delkonklusion ........................................................................................................ 39 

4.3 Hverdagsrehabilitering 2.0: Videreudvikling af hverdagsrehabilitering vha. co-creation og co-

production ........................................................................................................................ 40 

4.3.1 Bredere værdiskabelse - men mindre styrbarhed ...................................................... 42 

4.3.2 Udfordringer for Hverdagsrehabilitering 2.0 ............................................................. 43 

4.3.3 Delkonklusion ........................................................................................................ 44 

5. Diskussion og perspektivering ............................................................................................ 45 

5.1 Fremadrettede perspektiver for hverdagsrehabilitering og radikal velfærdsinnovation ........ 45 

5.2 Hvad jeg ikke så .......................................................................................................... 46 

6 Konklusion ........................................................................................................................ 47 

7 Personlig læring, reflektion og ledelsespraksis ...................................................................... 49 

 

 

 

 

 

 

 

  



  

 

 

Tak ! 

 
Jeg vil gerne rette en dybfølt tak til mine interviewpersoner, Social- og Arbejdsmarkedsdirektør 
Helle Linnet, Vordingborg Kommune; Ældrechef Susanne Johansen, Vordingborg Kommune; 
Visitator Mette Moreiras, Vordingborg Kommune; Direktør Dorte Saabye, Solrød Kommune og 
Bestillerchef Bente Gaardhøj Johansen, Solrød Kommune. Uden jeres velvilje, fleksibilitet og 
engagerede bidrag havde det ganske enkelt ikke været muligt at gennemføre projektet. 



  

1 

 

Abstract  

Co-creation and co-production as part of the radical efficiency model. Can knowledge, 

creativity and resources of citizens contribute to better welfare in times of fiscal crisis? 

 

Introduction: The radical efficiency model has been proposed as a way of obtaining different, 

better and lower cost public services. Engaging citizens in design and production of services and 

utilizing their knowledge, creativity and resources is a core part of the model. "Daily living 

rehabilitation" has been introduced in Danish municipalities as an innovative way of improving 

elderly citizen's abilities to independently perform activities of daily living. The objectives of the 

daily living rehabilitation programmes are increased self-reliance, improved quality-of-life and 

lower costs. 

Research Question: As an example of radical efficiency the daily living rehabilitation 

programmes are the study objects. Three research questions guide the analysis:  

 How can co-creation and co-production within the daily living rehabilitation programmes 

create self-reliance and consequently reduce the need for compensating care. 

 Which organizational barriers exists for the use of co-creation / co-production as a part of 

the implementation of daily living rehabilitation, and what is their impact on opportunities 

to improve cost-effectiveness.  

 How can increased use of co-creation or co-production contribute to further development 

of daily living rehabilitation programmes with a view to achieving greater self-reliance and 

less need for compensating care? 

Theory: Within a social constructivist view the governance/network perspective guides the 

analysis. Neo-institutional theory understands organizations within institutional fields as guided by 

institutionalized, organizational myths and developing isomorphic characteristics in order to be 

seen as legitimate. Organizations may apply decoupling/loose coupling/organizational hypocrisy in 

order to accommodate inconsistent expectations. Different strands of co-creation and co-

production theory developed within marketing, strategic management and public service analysis 

are reviewed. No single, clear and consistent understanding of and definition of co-creation and 

co-production emanates from the review. In broad adherence to an emerging convergence of 

theoretic understandings, co-creation and co-production are defined as two separate concepts.  

Methods and data: two municipalities with active daily living rehabilitation programmes situated 

in Region Zealand are selected as cases. The selection of respondents was stratified, selecting in 

each case the responsible director and a programme manager/project manager for semistructured, 
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qualitative interviews aiming to understand the socially constructed knowledge of respondents. 

Data were extracted and condensed from interview minutes using sound recordings for 

clarifications, and then categorized guided by theoretical characteristics and constructs. Analysis 

first clarified the respondents own understandings and interpretations, and then applied a teory-

based interpretation. 

Results: Co-creation, in the form of dialogue between citizen and front-line staff on what is 

important for the citizen, is a crucial precondition for the citizen's motivation for active participation 

(co-production), and achieving co-created value creation. Value creation for the citizen is mainly 

focused on dignity and freedom, and for the municipality on cost reduction. The potentials of 

involving relatives and networks are largely untapped. Daily living rehabilitation in the Danish 

organizational elderly care field is now a relatively well-established rational myth and an institutio-

nalized practice characterized by mimetic and normative isomorphism. The institutionalization of 

the daily living rehabilitation concept is at the same time an opening for the dissemination of the 

limited form of co-production and co-creation, built into the Fredericia model of daily living 

rehabilitation, and at the same time a possible organizational barrier to the dissemination of the 

broader understanding of co-creation and co-production that underlie broader civil society 

strategies such as radical efficiency. Coping strategies of front-line staff in the form of rejection of 

citizens based on expected rehabilitation potential and delaying rehabilitation can both act as 

organizational barriers to co-creation and co-production being initiated. 

Case-studies from abroad indicate that more radical co-creation/co-production models, facilitated 

by the government, but run by citizens, has the potential for more cost-effective solutions to 

welfare challenges. If this is true, also for daily living rehabilitation with more co-creation/co-

production than in current models, then we have an untapped potential to create more cost-

effective solutions by promoting more extensive co-creation and co-production. Radical efficiency 

can be seen as an idea that is traveling and undergoing translation, thus providing the foundation 

for yet another rational myth. Only testing and evaluation will reveal whether "Daily living 

rehabilitation 2.0" with increased focus on co-creation and co-production can improve results. 

Municipalities that engage in more co-creation must be aware that the benefits in the form of 

broader value creation can be followed by less controllability from the point-of-view of the 

municipality. Better municipal facilitation of co-creation and co-production may be linked in part to 

the recognition that some useful and relevant tasks should not be carried out by professional staff, 

and partly to strategic thinking regarding what motivates the citizen to co-creation and co-

production, and how the municipality can increase citizen motivation, e.g. by active use of 

nudging. 
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1. Indledning 

Velfærdsstaten har i mange år været under kontinuerligt pres. Aktuelt skyldes presset dels 

demografiske ændringer, og dels behovet for finansiel ansvarlighed, hvor det for den enkelte stat 

er blevet afgørende at kunne udvise finansiel ansvarlighed, for at undgå at blive hvirvlet ind i 

finansiel ustabilitet. Det betyder i praksis nulvækst i mindre pressede lande som Danmark, og 

radikale reduktioner i velfærdsydelser i mere pressede økonomier. 

Den hårde vej til finansiel ansvarlighed kan naturligvis være at indskrænke velfærdsstaten, ved at 

reducere de områder den skal omfatte, eller nedjustere det serviceniveau, der skal gælde. Bortset 

fra hos ultraliberalister så bliver denne "løsning" dog ofte set som uattraktiv eller direkte 

uacceptabel, og der er derfor et stort ønske om at kunne udvikle velfærdsstaten, sådan at 

"produktionen" af velfærd bliver mere omkostningseffektiv. Der har været foreslået og afprøvet en 

nærmest uendelig række af "løsninger" på velfærdsstatens produktivitetsudfordringer: Udlicitering, 

privatisering, BPR, LEAN, og alskens andre styringsteknologier under New Public Management - 

paradigmet. Mere generelt har der i den offentlige sektor været arbejdet med at udvikle evnen til 

at arbejde med innovation og udvikling, som en løsning på produktivitetsudfordringen. Som et af 

de senere buzz-words i den tilsyneladende uendelige række af quick-fixes har Radikal 

Velfærdsinnovation, eller "Radical Efficiency" været foreslået og debatteret (Mandag Morgen, 

2012; Gillinson, Horne & Baeck, 2010). Grundtanken er at inkrementel udvikling og tilpasning ikke 

løser velfærdsstatens udfordringer, men at der kan udtænkes og gennemføres radikale 

"kvantespring" i metoder og effektivitet i velfærdsproduktionen.  

Gillinson, Horne & Baeck (2010) har på baggrund af en gennemgang af en række cases foreslået 

en model de beskriver 4 "nøglekomponenter" i radikal velfærdsinnovation: Ny indsigt, nye 

forbrugere, nye leverandører og nye ressourcer (bilag 1). Radikal Velfærdsinnovation er ikke en 

veldefineret metode eller værktøjskasse, men kan i stedet karakteriseres som et et "samlet 

mindset" for innovation i velfærdsstaten (Mandag Morgen, 2012). En væsentlig del af dette 

mindset trækker dog eksplicit på begreberne co-production (under overskriften "Nye 

leverandører") og co-creation (under overskriften "Ny Indsigt"). 

Spørgsmålet er om denne tilgang til innovation i og omkring velfærdsstaten er endnu en døgnflue, 

der vil vise sig af have svært ved at levere på de mange og store løfter, eller om der faktisk er en 

kerne af substans, som afgørende kan påvirke omkostningseffektiviteten i velfærdsstaten? 
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2. Problemdiskussion og problemformulering 

Den klassiske velfærdsstat producerer velfærdsydelser til  borgerne, og denne grundlæggende 

relation blev ikke fjernet, men nærmere skærpet under NPM-bølgen, hvor velfærdsydelserne blev 

omdøbt til "service", med veldefinere "service-produkter", som velfærdsstaten sørgede for blev 

leveret til borgeren.  

Radikal velfærdsinnovation trækker på en anden forståelse af relationen mellem borger og 

velfærdsstat, hvor borgeren er involveret i design og "produktion".  Ensidig produktion af ydelser 

fra staten eller en kontraktstyret leverandør erstattes eller suppleres med " collaborative 

approaches where citizens or service users engage in partnerships with service professionals in the 

design and delivery of a public service" (OECD, 2011), og denne måde at arbejde sammen med 

borgerne på benævnes co-production eller co-creation. 

Analysen fra fortalerne for co-production/co-creation er at:  

"the current model has tended to disempower people, to induce a dependency culture and to create 

unnecessary waste in the system because services have been shaped with only minimal recognition of 

users‟ assets as well as their needs. For all these reasons, it has not built a healthier, happier, fairer or 

more secure population, or a more creative or dynamic human economy – let alone a society that is 

more selfsustaining and less dependent for its well-being on interventions by the state" (Boyle mfl. 

2010). 

 

Kritikken af eksisterende praksis er hård :  

"there is the perceived and actual distance between „providers‟ and „users‟, with different meanings, 

status and values attached to each category – and a strongly implied inequality of worth … providers are 

supposed to have power, knowledge, skills, and capability to act effectively, while users are assumed to 

have little or none of the above … there is … waste of human capacity by services that are neither 

designed nor delivered in ways that tap into the abundant and priceless resources that „users‟ have at 

their disposal – both as individuals and as members of groups and networks" (Boyle mfl. 2010). 

 

Co-production adskiller sig fra traditionel velfærdsproduktion med en række særlige karakteristika 

(Tekstboks 1).  

 

I masteropgaven vil jeg beskæftige mig med begrebet radikal velfærdsinnovation, og det 

delelement i radikal velfærdsinnovation som udgøres af involvering af borgere i co-creation og co- 

production, som en integreret del af radikal velfærdsinnovation. Jeg vil diskutere om der er grund 

til at tro at co-creation og/eller co-production som en del af radikal velfærdsinnovation vil kunne 
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bidrage til at gennemføre ændringer i produktionen af velfærdsydelser, der øger 

omkostningseffektiviteten.  

 

Der er ikke etableret en bredt 

anerkendt og fælles 

forståelse af begreberne co-

production og co-creation. 

Nogle forfattere synes ikke at 

skelne mellem to adskilte 

begreber (Bason, 2010).  Min 

opfattelse er at man mister 

analytisk præcision og 

klarhed ved at skabe og anvende ét begreb, der er så bredt, og jeg har derfor valgt at arbejde 

med to begreber: Co-creation og co-production.  Jeg diskuterer i teoriafsnittet  forskellige 

forståelser af begreberne co-production og co-creation. Jeg har på den baggrund valgt - i 

overensstemmelse med Prahalad og Ramaswamy (2004a-b) og Vargo og Lusch (2004, 2008) at 

forstå co-creation i en offentlig service kontekst som: 

 

Værdiskabelse i et samarbejde mellem to eller flere aktører, hvor der trækkes på 

aktørernes forskellige ressourcer. 

 

Co-production vil jeg derefter definere som:  

 

Samarbejde mellem to eller flere aktører, hvor aktørernes ressourcer anvendes til at 

producere konkrete, håndgribelige serviceydelser. 

 

Mit formål er ikke at lave en generel, teoretisk og abstrakt diskussion af radikal 

velfærdsinnovation, men derimod med udgangspunkt i konkret hverdagspraksis at skabe ny indsigt 

og erkendelse om hvordan co-creation og co-production som defineret ovenfor vil kunne bidrage til 

en mere omkostningseffektiv velfærdsstat.  

Der har i "Tænketanken for radikal velfærdsinnovation" (Mandag Morgen, 2012) været diskussion 

af hvor mange konkrete eksempler på radikal velfærdsinnovation der eksisterer i Danmark. 

Spørgsmålet er hvor radikal en innovation skal være før den kvalificerer? Et af de innovative tiltag, 

Tekstboks 1:  

Karakteristika ved succesfulde eksempler på co-produktion  

- anerkender mennesker som aktiver  

- bygger på eksisterende kapaciteter (i civilsamfundet)  

- gensidighed  

- netværksdannelse  

- udviskede skel mellem professionelle og borgere 

- professionel facilitering i stedet for leverance af ydelser  

Boyle, Slay & Stephens (2010) 
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der har skabt mest opmærksomhed, og har nået stor udbredelse, er fænomenet hverdags-

rehabilitering (Fredericia Kommune, 2010; Kürstein Kjellberg, Ibsen og Kjellberg, 2011). 

Hovedopgaven i Fredericia Kommunes projekt hverdagsrehabilitering bestod i at ”udvikle, afprøve 

og implementere en model for hverdagsrehabilitering, som mindsker og/eller udskyder behovet for 

kompenserende hjælp”, og formålet var at ”forsinke entreen i plejen” ved at gå ”fra 

kompenserende hjælp til rehabilitering” (Kürstein Kjellberg, Ibsen og Kjellberg, 2011). I 

Hverdagsrehabilitering inddrages borgerne i at definere mål for deres rehabiliteringsforløb, og i 

den faktiske "produktion" af rehabilitering, og man kan derfor hævde at co-creation og co-

production indgår i konceptet, eller i hvert fald at konceptet har potentiale til at skabe co-creation 

og co-production. Jeg har derfor valgt Hverdagsrehabilitering som et konkret eksempel på radikal 

velfærdsinnovation, og som konkret genstand for min analyse. 

 

Problemformulering: 

I masteropgaven vil jeg beskæftige mig med begrebet radikal velfærdsinnovation, og det 

delelement i radikal velfærdsinnovation som udgøres af involvering af borgere i co-creation og co- 

production, som en integreret del af radikal velfærdsinnovation. Jeg vil diskutere om der er grund 

til at tro at co-creation og/ eller co-production som en del af radikal velfærdsinnovation vil kunne 

bidrage til at gennemføre ændringer i produktionen af velfærdsydelser, der øger 

omkostningseffektiviteten. Mere specifikt vil jeg undersøge fænomenet hverdagsrehabilitering 

(Fredericia Kommune, 2010), som et eksempel på radikal velfærdsinnovation, og herunder 

specifikt undersøge: 

 

 Hvordan kan co-creation og co-production bidrage til at hverdagsrehabilitering 

skaber selvhjulpenhed og dermed reducere behovet for kompenserende pleje. 

 

 Hvilke organisatoriske barrierer eksisterer for anvendelse af co-creation / co-

production som en del af implementeringen af hverdagsrehabilitering, og 

hvilken betydning har de for mulighederne for at forbedre omkostnings-

effektiviteten. 

 

 Hvordan kan øget brug af co-creation eller co-production bidrage til at 

videreudvikle hverdagsrehabilitering mhp. at opnå større selvhjulpenhed og 

mindre behov for kompenserende pleje? 
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Afgrænsning 

Der foreligger evalueringer af effekten af hverdagsrehabilitering i Fredericia, der viser at ca. 85% 

af borgerne er afsluttet til ingen hjælp (fordi de er selvhjulpne) eller mindre hjælp, end de ellers 

ville have fået, samt at forbruget af hjemmeplejeydelser er reduceret (Kürstein Kjellberg, Ibsen og 

Kjellberg, 2011). Man kan diskutere evalueringsmetoderne og dermed styrken af den evidens, der 

hidtil er produceret, og der har også været offentliggjort tal, der viser at andre kommuner har haft 

svært ved at producere tilsvarende resultater (Johansen, 2012). Der er samtidigt udenlandske 

udersøgelser, der har dokumenteret effekt af bredere, men dog beslægtede interventioner i Well 

Elderly Study I+ II (Clark 1997, Clark 2012). 

 Jeg har truffet det valg at afgrænse opgaven sådan, at jeg ikke beskæftiger mig med evidens for 

effekterne af hverdagsrehabilitering i en positivistisk forstand. Denne afgrænsning er foretaget af 

ressourcemæssige grunde, fordi en sådan analyse næppe ville bibringe meget ny viden pba. det 

meget begrænsede antal velgennemførte, kvantitative effektevalueringer, men først og fremmest 

er afgrænsningen fortaget af personlige grunde. Min faglige baggrund inden master-uddannelsen 

har i høj grad været fokuseret på netop kvantitative, økonomiske evalueringer, og jeg har derfor 

vurderet at fokus på dette aspekt i master-opgaven ikke ville bidrage afgørende til min egen 

personlige, faglige udvikling. 

Ændringer af velfærdsydelser som de kommunale ældre- og sundhedstilbud kan potentielt have 

direkte eller indirekte betydning for mange grupper af borgere. Jeg vil her afgrænse mig til at se 

på tre grupper: De borgere, der direkte modtager ydelser/støtte fra kommunen; pårørende, 

ægtefæller og andre personer i borgerens direkte netværk; samt andre borgere der vælger at 

bidrage til aktiviteter som frivillige eller lignende. Jeg beskæftiger mig dermed ikke med borgere, 

der alene påvirkes indirekte fx i rollen som skatteborgere. I forhold til medarbejdere i den 

kommunale ældre- og sundhedsindsats, så vil mit hovedfokus være afgrænset til frontlinie-

medarbejdere, dvs de medarbejdere der direkte leverer service til borgeren eller på anden måde 

interagerer direkte med borgeren. Der er mange betegnelser, der bruges for de borgere, der 

direkte modtager ydelser/støtte fra kommunen: borger, støttemodtager, klient, kunde. Hver af 

disse har særlige konnotationer. Jeg vælger her at bruge betegnelsen borger. Borgeren (i bestemt 

form) bruger jeg, når andet ikke eksplicit er nævnt, til at referere til borgere, der er i målgruppen 

for den kommunale indsats.  
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3. Teori og metode  

I dette afsnit redegøres for min forforståelse af emnet, mit grundlæggende perspektiv på og 

forståelse af den offentlige sektors organisering og styring, den specifikt anvendte teori samt for 

anvendte metoder og data. 

 

3.1 Forforståelse 

Min forforståelse1 af emnet er formet, dels af min faglige baggrund som økonom, og dels af min 

erfaring med at arbejde med økonomi og ledelse i offentlige og private virksomheder, primært på 

sundhedsområdet, gennem mere end 20 år.  

Min grundlæggende opfattelse af verden er den normative velfærdsøkonomis nyttemaksimering. 

Det giver mig mening at arbejde i det offentlige, fordi jeg tror på at mit arbejde med at analysere, 

lede og rådgive demokratisk valgte beslutningstagere bidrager til offentlig værdiskabelse, eller 

nyttemaksimering, om man vil. Jeg har gennem teori, men især praksis, set hvor virkningsfulde 

økonomiske styringsincitamenter er, både de intenderede virkninger og de ikke-intenderede 

virkninger. 

Jeg er socialiseret som embedsmand ind i retsstatens fokus på lighed for loven, retssikkerhed mv., 

men har samtidig, med public choice teori som baggrund, en skepsis overfor troen på, at det 

offentlige effektivt kan løse alle markedsfejl. Jeg har samtidig qua min baggrund i 

velfærdsøkonomien en affinitet for de markedsorienterede dele af NPM-bølgen, men også en 

erfaringsbaseret dyb skepsis overfor dens excesser. Med blik for kompleksiteten og den 

begrænsede rationalitet i politisk styrede organisationer, økonomi og menneskelige 

(arbejds)relationer, så har jeg i mange år har haft inkrementelle forandringer/forbedringer med 

udgangspunkt i Charles Lindblom‟s ”science of muddling through” (Lindblom 1959, 1979) som en 

realistisk vision om, hvordan man kan bidrage til værdiskabelse for samfundet.  

Jeg har blik for, at min analyse vil være præget af den beskrevne forforståelse, og desuden vil 

være præget af, at jeg på den ene side er leder i en kommune, og på den anden side indtager den 

studerendes/forskerens rolle, men at det ikke vil være muligt at udfylde den sidste rolle 

                                           

1 Dette afsnit beskriver min grundlæggende forståelse af hvordan er qua min uddannelse og karriere beskuer verden. 

Jeg opfattet dette som relativt stabilt, og beskrivelsen i dette afsnit adskiller sig derfor ikke markant fra tidligere 

beskrivelser i (Hauschildt Juhl, 2011a-b 2012a).  
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uafhængigt og upåvirket af den første rolle, der er en position i det system, som jeg beskuer og 

analyserer.  

3.2 Teori 

3.2.1 Bagvedliggende forståelse af den offentlige  sektors organisering og styring 

Grundlæggende vælger jeg et socialkonstruktivistisk perspektiv (Berger & Luckmann, 1966) hvor 

sociale fænomener og forhold i samfundet ses, ikke som en objektiv realitet, der eksisterer 

uafhængigt af vores erkendelse af den, men som en social konstruktion. Viden må forstås som 

socialt konstrueret, både når det handler om individers hverdagsviden, dvs. deres forståelse af 

samfundet, og når det handler om videnskabeligt produceret viden, der også kan forstås som 

socialt konstrueret. Ud fra dette perspektiv kan man forstå den "viden" aktører besidder som 

socialt konstrueret, på trods af at aktørerne selv kan opfatter den som faktisk og objektiv. 

Samtidigt må man være bevidst om at også den videnskabelige indsigt man søger at producere 

kan forstås som en social konstruktion af virkeligheden. 

Samtidigt vælger jeg at forstå den offentlige sektor ud fra et governance-perspektiv, hvor 

kommunen indgår i et netværk af mange gensidigt afhængige aktører, der leverer/forbruger 

services, og hvor der er mange forskellige processer, der bidrager til at informere og påvirke 

udformningen af konkrete politikker. Governance/netværksperspektivet sætter således fokus på 

relationerne mellem offentlige (og private) aktører og ledelse af relationerne mellem aktører og 

deres omgivelser (Osborne 2010; Koppenjan & Klijn, 2004). Aktørerne i disse netværk vil være 

udsat for, og under indflydelse af, mange rationaler og styringslogikker, som vil generere 

mangesidige krav og forventninger til den enkelte aktør (Højlund og Knudsen, 2008). Krav og 

forventninger vil være påvirket af rationaler fra både public administration / retsstatsparadigmet, 

men i høj grad også af New Public management-paradigmets markedsorienterede logikker, og 

samtidigt vil forskellige reformspor, i en historisk institutionalistisk forståelse (Greve, 2008) have 

indflydelse på aktørerne. Den enkelte aktør vil sjældent have ét klart styringsrationale at agere 

indenfor, men man kan forvente at se en ”layering” af elementer fra forskellige reformspor eller 

paradigmer (Streeck & Thelen, 2005). I organisationens frontlinie skal de modsatrettede krav og 

forventninger håndteres i mødet med borgeren, og frontliniemedarbejderen kan derfor skabe og 

anvende coping strategier for a imødegå presset fra de mangesidige krav (Lipsky, 1980).  
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3.2.2 Specifikt anvendt teori 

Til belysningen af mulige organisatoriske barrierer for implementering af radikal 

velfærdsinnovation, og hvilken betydning de kan have for mulighederne for at forbedre 

omkostningseffektiviteten, vil jeg primært trække på organisationsteori, mere specifikt vil jeg 

inddrage nyinstitionel teori (DiMaggio & Powell 1983; Meyer & Rowan, 1977), herunder begrebet 

"løse koblinger" og dekobling, og skandinavisk nyinstitionel teori, herunder især begreberne 

oversættelse/translation (Czarniawska og Sevón 2005, Røvik 2007) og organisatorisk hykleri 

(Brunsson 2002). 

Gillinson, Horne & Baecks (2010) model for radikal velfærdsinnovation synes i væsentlig grad at 

trække på co-production og delvis også co-creation teori. Begreberne co-production og co-creation 

(Vargo & Lusch 2004, Prahalad & Ramasway2004a-b, Bason, 2010) vil derfor blive brugt som 

teoretisk ramme for at vurdere hvordan co-creation og co-production kan bidrage til at 

hverdagsrehabilitering skaber selvhjulpenhed og reducerer behovet for kompenserende pleje, samt 

om øget brug af co-creation eller co-production kan bidrage til at videreudvikle hverdags-

rehabilitering mhp. at opnå større selvhjulpenhed og mindre behov for kompenserende pleje. 

3.2.3 Nyinstitionel og skandinavisk nyinstitionel teori 

I en økonomisk rationel forståelse af intentionel forandring er formålet at indføre mere effektive 

(sociale) teknologier og organisationsformer, hvor man opnår mere effektiv produktion. I 

modsætning hertil ser ny-institionel teori organisationer som eksisterende i et institutionelt felt, 

hvor der hersker institutionaliserede, rationelle myter, og at det er disse rationelle myter, der er 

betydende for hvordan en organisation i et institutionaliseret felt organiserer sig. Organisationen 

opnår legitimitet, resourcer, stabilitet og øget overlevelsessansynlighed ved at tilpasse sig og, i 

hvert fald udadtil, leve op til de institutionaliserede myter, og organisationerne i det instititutionelle 

felt bliver herved præget af isomorfisme (Meyer & Rowan, 1977). De institutionelle myter er ikke 

nødvendigvis indbyrdes konsistente, og kan dermes stille modsatrettede krav til organisationerne, 

og samtidigt kan hensynet til praktiske problemer i organisationens hverdag være i modstrid med 

en eller flere institutionaliserede myter. Organisationer kan forholde sig til inkonsistenser ved at 

skabe løse koblinger (Meyer & Rowan, 1977; Orton & Weick, 1990), fx gennem organisatorisk 

hykleri (Brunsson, 2002) hvor organisationen udadtil siger ét, men i praksis gør noget andet, og 

derfor satser på at inkonsistensen ikke bliver opdaget.  

De isomorfe processer i et institutionaliseret felt kan være mimetiske, tvangsmæssige, eller 

normativt drevet af professioners fælles uddannelse og tænkning (DiMaggio & Powell, 1983). 
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Når nye organiserings- og arbejdsmetoder som hverdagsrehabilitering breder sig i kommunerne, 

så kan én forklaring altså være, at det er udtryk for en begyndende institutionaliseringsproces , 

der leder til mimetisk eller normativt baseret isomorfisme, hvor organisationer, der adopterer nye 

ideer som hverdagsrehabilitering, gør det primært for at opnå/fastholde legitimitet. Der formes en 

”rationel myte” om rehabiliterings mange fordele, men mens det overordnede begreb rehabilitering 

pga. en lang faglig forankring kan forventes at være meget institutionaliseret, gennem normative 

isomorfe processer, så er hverdagsrehabilitering en ny, specifik ide i det kommunale ældreplejefelt 

der måske er under begyndende institutionalisering, men som endnu ikke nødvendigvis ”tages for 

givet”.  

Hvor mimetisk isomorfisme og også klassisk diffusions-teori (Rogers, 1986) vil forudsige 

udbredelsen af et ensartet koncept, så kan man i praksis ofte observere at et koncept som 

hverdagsrehabilitering spredes, men ikke i den samme form. Begrebet oversættelse (Czarniawska 

og Sevón 2005, Czarniawska og Sevón 1996) indebærer at ideer der ”rejser” i tid og sted ikke 

overføres uændret, men oversættes/transformeres af mellemliggende agenter som fx 

konsulenter/forskere eller af de organisationer, der modtager og inkorporerer nye ideer. 

Oversættelse af ideer kan indebære fordele og ulemper. I et positivt lys kan oversættelse betyde, 

at en idé tilpasses den modtagende organisation og dens arbejdsbetingelser, og dermed kan 

oversættelsen medvirke til at øge sandsynligheden for at implementeringen bliver succesfuld. 

Oversættelse i den modtagende organisation kan dog også føre til udvanding af indholdet i den 

originale idé, og dermed implementeres en ”fortolkning” af den originale idé, som måske ikke har 

de positive effekter, som var årsagen til at man ønskede at indføre idéen i sin organisation. Et 

velkendt eksempel på dette er de mange kommunale varianter af forebyggende hjemmebesøg til 

ældre, der er opstået som omkostningsminimerede oversættelser af det originale 

veldokumenterede forsøg, efter at der blev iværksat en tvangsmæssig isomorfi gennem lovgivning. 

3.2.4 Co-production og co-creation 

Den traditionelle neoklassiske, mikroøkonomiske teori forstår samfundsøkonomien primært som 

køb og salg af varer (og tjenesteydelser) med to hovedtyper af aktører: Producenter/sælgere og 

forbrugere/købere (Hirshleifer, 1980). NPM-bølgen  gjorde meget til at indlejre denne 

grundlæggende forståelse af aktører og leverancer i den offentlige serviceproduktion.  Økonomer 

har dog længe været opmærksomme på betydningen af forbrugerens eget bidrag til (privat) 

service-produktion, jf. følgende citat fra økonomens Victor Fuchs mere end 40 år gamle bog "The 

Service Economy": 

"One lesson that our study of productivity in the service industries keeps forcing upon us is the 

importance of the consumer as a co-operation agent in the production process … productivity in many 
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service industries is dependent in part on the knowledge, experience and motivation of the consumer."  

(Fuchs, 1968, s, 194-952). 

 

 I 1970'erne blev også forbrugeren/borgerens bidrag til offentlig serviceproduktion anerkendt og 

studeret (Alford 2009, Parks mfl. 1981, Ostrom & Baugh, 1973), og fik samtidigt betegnelsen co-

production. Denne tidlige fokus på co-production var dog primært fokuseret på frivillige med 

altruistiske motiver, og manglede derfor involvering af borgeren, der i den traditionelle model 

direkte får leveret ydelser fra velfærdsstaten. 

Ift. private firmaer er forståelsen af co-production, og det relaterede begreb co-creation ift. den 

direkte modtager af ydelser - kunden - blevet udviklet bl.a. i marketing forskningen med 

udviklingen af Service-Dominant Logic (Vargo & Lusch, 2004), og indenfor strategi-forskning 

(Prahalad & Ramaswamy, 2004 a-c). Bilag 2 indeholder en oversigt over centrale referencers 

forståelse af hhv. co-creation og co-production, og relationen mellem de to begreber. 

Vargo & Lusch ( 2004) foreslår Service-Dominant Logic (SD logic), som en samlende "dominant 

logic" der integrerer en række udviklinger i marketing, og dermed skaber  et alternativ til det de 

ser som en tidligere produktdomineret logik3 4. Centralt I service-dominant logik er at værdien (for 

kunden) "is defined by and cocreated with the consumer rather than embedded in output"5 Vargo 

& Lusch ( 2004), og skabes gennem "coproduction with suppliers, business partners, allies, and 

customers" (Normann & Ramirez, 1993). SD-logic ser forbrugeren som en "operant" (aktiv) 

ressource der deltager i co-production, ikke som en "operand" (passiv) resource6, og samtidigt ses 

virksomheden som en aktør, der kan komme med forslag til hvordan der kan skabes værdi for 

                                           

2 Her citeret fra Alford (2009). 

3 Prahalad and Bettis (1986: 490) definerer en dominerende logik  'as the way in which managers [in a firm] 

conceptualize the business and make critical resource allocations decisions . .' indeholdt i "shared schemas, cognitive 

maps or mind sets .. determined by the managers' previous experiences" og hvor den dominerende logic som 

hovedregel ikke er erkendt af lederne selv. Herudover ser forfatterne 'belief structures' og referencerammer som en del 

af den dominerende logic, der fungerer som et informationsfilter (Bettis & Prahalad, 1995). 

4 Et skift fra en dominerende logik til en anden kan opfattes som et (partielt) paradigme-skift i Thomas Kuhn's forstand 

(Kuhn, 1970). 

5 At forbrugerens nytte ikke er en direkte funktion af varer/markedsgoder, men også kan forstås som resultatet af en 

produktionsproces i en husholdning eller et individ, det var måske banebrydende indenfor marketing, men indenfor den 

klassiske neo-klassiske økonomi har "household production theory / household production functions været veludviklet 

efter først formelt at være introduceret af Becker (1965). 

6 Constantin & Lusch (1994) definerer operand resources som resourcer på hvilke der udføres en handling for at skabe 

en effekt og operant resources som aktivt arbejder med operand resources (og andre operant resources). 
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forbrugeren (value proposition), men værdien for kunden er den "value-in-use" der opstår gennem 

co-production, og dette benævner Vargo & Lusch (2004) som "co-creation of value".  

Prahalad og Ramaswamy's nøglebegreb er co-creation. De beskriver en traditionel strategi- og 

markedsforståelse som virksomheds- og produktcentreret, hvor forbrugere ses som passive og 

udenfor virksomheden og værdiskabelse sker inde i virksomheden (Prahalad og Ramaswamy 2004 

a-b). I deres forståelse sker værdiskabelse gennem en fælles interagerende proces mellem 

forbruger og virksomhed, hvor de sammen skaber unikke oplevelser for forbrugeren. I deres 

definition af co-creation indgår: "Joint creation of value by the company and the customer.. 

allowing the customer to co-construct the service experience to suit her context.. (with) .. joint 

problem definition and problem solving" (Prahalad og Ramaswamy 2004 b). De afgrænser co-

creation begrebet fra mere begrænsede former for kontakt med kunden7, og ser forbrugerne som 

vidende, netværkskoblede, empowered og aktive. Som byggesten for den interaktion mellem 

forbruger og virksomhed, der skal co-create værdi, foreslår de dialog, adgang, transparens og 

involvering af forbrugeren i risiko-benefit afvejning (DART) (Prahalad og Ramaswamy 2004b)8.  

 

Co-creation eller co-production? 

Vargo og Lusch har efterfølgende revideret deres beskrivelse af coproduction.  Kunderollen i 

(Vargo og Lusch 2004) var beskrevet som " The customer is always a coproducer" , men dette er 

siden ændret  til  "The customer is always a co-creator of value" (Lusch & Vargo 2006; Vargo og 

Lusch, 2008). De opfatter herefter co-creation of value som et overbegreb hvor "value can only be 

created with and determined by the user in the „consumption‟ process and through use or what is 

referred to as value-in-use", og co-production som et underordnet og indlejret element i co-

creation of value, hvor co-production  "involves the participation in the creation of the core 

offering itself. It can occur through shared inventiveness, co-design, or shared production of 

related goods, and can occur with customers and any other partners in the value network" (Lusch 

& Vargo, 2006). 

 

Mens den oprindelige formulering af SD logic i Vargo & Lusch (2004) var kraftigt fokuseret på 

relationen til kunder, og Co-creation forståelsen i Prahalad & Ramaswamy (2004b) på relationer til 

                                           

7 Kundefokus, god kundeservice, tilpasning af produkter til kunders behov (mass customization) og visse former for co-

production, hvor kundens indsats erstatter virksomhedens indsats ikke anses som co-creation, men tværtimod opfattes 

som udtryk for den virksomheds- og produktorienterede strategiforståelse 

8 Omend det sker en smule implicit, så beskriver Prahalad and Ramaswamy co-creation begrebet og dets tilknyttede 

strategiforståelse som en nødvendig ny dominerende logik på linie med Vargo og Lusch's forståelse af SD logic. 
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og imellem netværkede forbruger/kundegrupper, så blev SD logic siden gjort mere generel ved at 

se alle netværksaktører, herunder forbrugere og virksomheder, som ressource integratorer, som 

udveksler og interagerer for at få adgang til ressourcer, der kan bruges i deres respektive 

værdiskabelsesprocesser (Alexander & Jaakkola, 2011; Lusch & Vargo 2006; Vargo & Lusch, 

2008). Teorien bliver dermed anvendelig ift. en situation med mange og forskellige aktører, og 

sammenhængen til det generelle netværks/governanceperspektiv bliver hermed tydelig. 

 

Teori udviklet alene ift. forbrugeres markedsadfærd kan være mindre egnet til at belyse de særlige 

vilkår for co-production og co-creation ift. offentlig serviceproduktion og udført af/med offentlige 

'klienter'. Denne særlige relation er belyst i Alford (2009), i en række publikationer fra NEF/NESTA9 

og OECD (2011), samt med dansk baggrund i Bason (2010). 

 

OECD (2011) ser den fornyede10 interesse for co-production i offentlig serviceproduktion som en 

"vej ud" efter NPM - efterhånden som problemerne med kontraktstyret samarbejde og de dertil 

relaterede principal-agent problemer blev tydelige. OECD definerer co-production som: 

 

 "A way of planning, designing, delivering and evaluation public services which draws on direct input 

from citizens, service users and civil society organisations" (OECD 2011)  

 

OECD definerer I tilknytning hertil en række analysedimensioner ift. co-production: Aktører 

(brugere, borgere, NGO'er); stadier i planlægnings- og produktionsprocessen (Planlægning, 

leverance, evaluering) type af input  (additivt, substituerende) og graden af involvering/styring 

(voice, choice, contribution, control) jf. Hirchmann (1970) samt graden af forandring (inkrementel, 

radikal). 

 

NEF/NESTA definerer co-production som:  

 

"Co-production means delivering public services in an equal and reciprocal relationship between 

professionals, people using services, their families and their neighbours" (Boyle & Harris 2009) 

 

                                           

9 New Economics Foundation (NEF) og National Endowment for Science, Technology and the Arts - NESTA (Boyle & 

Harris, 2009; Boyle, Slay & Stephens 2010; Boyle mfl. 2010; Gillinson,  Horne & Baeck 2010). 

10 "Fornyede interesse" skal forstås som set ift. den tidlige interesse fra Ostrom mfl. primærk fokuseret på frivillige, og 

den efterfølgende ringe interesse for coproduction under NPM-bølgen. 



  

15 

 

De identificerer desuden karakteristika, som de mener ofte er til stede, når der er tale om 

succesfulde eksempler på co-produktion mellem offentlige serviceudbydere og borgere (Tekstboks 

1, side 5), samt en række udfordringer for co-production tanken: Udbud af opgaver med co-

production, evidens, opskalering og udvikling af de professionelles kompetencer  (Boyle, Slay & 

Stephens 2010; Boyle mfl. 2010). 

Alford (2009) sætter særligt focus på co-production i offentlig serviceproduktion, og de særlige 

karakteristika ved involvering af 'klienter' i co-produktion, hvor denne gruppe kan opdeles i hhv. 

betalende kunder; ydelsesmodtagere og tvangsmæssige 'modtagere' (paying customers, 

beneficiaries and obligatees). 

 

Alford definerer 'klienters' co-produktion  som:  

 

"any active behavior by anyone outside the government agency which: 

 Is conjoint with agency production, or is independent of it but prompted by some action of the 

agency 

 Is at least partly voluntary, and 

 Either intentionally or unintentionally creates private and/or public value, in the form of either 

outputs or outcomes. 

 .. by a person with one or more roles of paying customer, beneficiary or obligate."  

(Alford, 2009, s 23, 46). 

 

Alfords interesse er at kunne identificere betingelser for at co-production er hensigtsmæssigt, og 

hvordan den offentlige serviceudbyder kan påvirke aktører til at co-producere, og på baggrund af 

en litteraturgennemgang opstiller han en model for hvordan offentlige serviceudbydere kan 

påvirke klienternes co-produktions adfærd (se figur 1). 

 

Alford identificerer fire motivationtyper: håndgribelige materielle fordele , uhåndgribelig indre 

motivation (~procesnytte), sociale fordele (social kontakt, anseelse, status, gruppemedlemsskab) 

samt overholdelse af samfundsmæssige normer, hvor den offentlige serviceudbyder kan søge at 

påvirke disse motivationsfaktorer med positive tilskyndelser/belønninger eller med negative 

sanktioner, men også kan påvirke co-produktionsadfærd ved at øge klienternes evne til at co-

producere, fx gennem uddannelse/træning. 
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Figur 1: Model for påvirkning af co-creation og co-production adfærd 

 

Udarbejdet med udgangspunkt i Alford, 2009, fig 4.1 

 

Bason kobler eksplicit co-creation og co-production til innovation, og han bruger en ganske simple 

definition af co-creation: "a creation process where new solutions are designed with people, not 

for them" (Bason, 2010, p. 8) som han samtidigt vælger at afgrænse skarpt  ift. co-production: 

"Co-creation is about the development, or creation, of new solutions with  people, co-production is 

about the leveraging of people's own resources and engagement to enhance public service 

delivery" (Bason, 2010, p. 157). Basons hovedfokus er hvordan offentlige virksomheder kan  

lede innovations-processer gennem co-creation baseret på bla.: Involvering af designere/'design 

thinking', prototyping, antropologiske metoder og 'redskaber' som 'innovationslaboratorier' og 'co-

creation workshops'. 

 

Basons eksplicitte kobling af co-creation til den generelle innovationslitteratur åbner op for en 

overvejelse om relevansen af at inddrage denne, specielt underbegreberne brugerdrevet 

innovation (Bogers, Afuah & Bastian, 2010) og samarbejdsdrevet innovation (Sørensen & Torfing, 

2011). Innovation, som Sørensen og Torfing definerer som "en mere eller mindre intenderet og 

proaktiv proces, som udvikler, implementerer og spreder nye og kreative ideer, der skaber en 

kvalitativ forandring i en given kontekst" (Sørensen & Torfing, 2011, s 29) har - forstået som en 

samarbejdsdrevet proces - et ganske stor overlap ift. co-creation i de forskellige versioner 

beskrevet ovenfor. Der findes dog ikke en entydig definition af begrebet samarbejdsdrevet 

innovation (Balslev 2012), Den kan forstås som havende rødder i governance-perspektivet 

(Aagaard 2011) og kan anskues som en 'kollektiv, samarbejdsdrevet proces' (Aagaard 2011, Bland 

mfl.  2010), men denne tilnærmelse til en definition synes for generel og bred til at bidrage med 
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noget specifikt ift. forståelse af co-creation. Litteraturen om brugerdrevet innovation kan til gengæld 

bidrage med en forståelse af, hvad der motiverer brugere til at innovere. Bogers, Afuah & Bastian 

(2010) konkluderer at brugere innoverer, dels fordi viden (om fx behov) kan være 'tavs' og 'sticky', 

dvs. vanskelig eller omkostningsfuld at overføre (Von Hippel, 1994), og dels fordi brugeren 

forventer at kunne drage nytte af innovationen, eller af selve innovationsprocessen, eller forventer 

at kunne sælge innovationen. jf. også diskussionen af Alfords motivationsfaktorer. Brugere kan 

desuden innovere fordi andre ikke gør det, fx fordi en virksomhed ikke vil underminere sit marked. 

Dette mulighed er ikke direkte overførbar til en offentlig kontekst, men der er en åbenbar parallel til 

offentligt ansatte/offentlige virksomheder, der kan frygte at co-creation / co.production kan 'skære 

den gren af de sidder på' ved at tilbyde billigere/bedre alternativer til traditionel offentlig 

serviceproduktion. 

 

Brug af begreberne co-creation og co-production 

Det er tydeligt at der ikke i litteraturen er udviklet én fælles, klar og konsistent forståelse og 

definition af co-production / co-creation. OECD, NESTA/NEF og Alford vælger kun at anvende ét 

begreb - co-production, men når man gennemgår deres definitioner og eksempler, så er det 

tydeligt, at de med deres forståelse af dette begreb rækker ind over, hvad andre definerer som co-

creation. Dette gør de nok i en erkendelse af at det kan være vanskeligt klart og entydigt at skabe 

en sondring. Min opfattelse er dog, at man mister analytisk præcision og klarhed ved at skabe og 

anvende ét begreb, der er så bredt.  

Bason vælger at forstå co-creation som primært den kreative design-proces før produktion, mens 

co-production handler om deltagelse i delivery/produktion af det der er blevet co-created. Jeg 

synes dog denne definition er problematisk, idet den forudsætter at der i praksis er en adskillelse 

mellem den kreative design-proces og den faktiske leverance af en co-produceret ydelse. 

Adskillelsen af design/planlægning og implementering/produktion/delivery er i god tråd med 

forståelsen af forandring som planlagt forandring (Mintzberg, 1987) og Basons forslag til 

(planlagte) innovationsprocesser falder godt i tråd med dette. Omvendt så kan det, med en 

emergerende og ikke-lineær forandringsforståelse, virke urealistisk skarpt at adskille den 

kreative/planlæggende og den udførende del af samarbejdet mellem organisation(er) og 

borger(e). Samtidig er min hverdagserfaring som leder, at der netop i mødet mellem 

frontliniemedarbejder og borger i produktionsøjeblikket kan skabes kreative, værdiskabende 

løsninger på hverdagsproblemer. Resultater fra interviews med frontliniemedarbejdere, der 

arbejder i hverdagsrehabiliteringsprojektet i Kalundborg Kommune (Hauschildt Juhl, 2012a-b), 

understøtter at kreative, innovative løsninger kan skabes netop i samspillet mellem 
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frontliniemedarbejder og borger, når der er etableret tilstrækkelig alignment gennem line-of-sight 

jf. Boswell, Bingham, og Colvin (2006).  

 

Efter den udvikling af SD logic tænkningen, der er foregået efter Vargo og Lusch's oprindelige 

formulering fra 2004, så er forståelsen og brugen af co-creation, primært forstået som co-creation 

of value, overordnet ens hos Vargo og Lusch og Prahalad og Ramaswamy. I overensstemmelse 

med Prahalad og Ramaswamy og Vargo og Lusch vælger jeg at forstå co-creation  i en offentlig 

service kontekst som: 

 

Værdiskabelse i et samarbejde mellem to eller flere aktører, hvor der trækkes på 

aktørernes forskellige ressourcer. 

 

Dette er i overensstemmelse med en grundlæggende netværks/governance forståelse og med SD 

Logic hvor  "The service-dominant logic regards all actors, whether businesses or consumers, as 

resource integrators who exchange and interact to gain resources that can be used in their 

respective value creation processes" (Alexander & Jaakkola, 2011; Vargo & Lusch 2008). 

 

Co-production vil jeg derefter definere som:  

 

Samarbejde mellem to eller flere aktører, hvor aktørernes ressourcer anvendes til at 

producere konkrete, håndgribelige serviceydelser. 

 

Co-production i denne forståelse kan fx dreje sig om en borgers aktive indsat i sit eget 

træningsprogram sammen med en fysioterapeut, en borgers aktive medvirken i en anden borgers 

træningsprogram, en borgers transport af en anden borger i et time-banking program eller i en 

frivillig indsats. 

Co-production kan i denne forståelse indgå som et konkret element i en co-creation proces, hvor 

der skabes værdi for aktørerne. Almindelige ikke co-producerede serviceydelser og varer kan dog 

også indgå i værdiskabelse gennem Co-creation. 

3.2.5 Hjælp til selvhjælp og hverdagsrehabilitering. 

I Fredericia Kommunes projekt hverdagsrehabilitering ønskede man jvnf afsnit 2 at mindske 

og/eller udskyder behovet for kompenserende hjælp, og formålet var at forsinke entreen i plejen 

ved at gå fra kompenserende hjælp til rehabilitering  (Kürstein Kjellberg, Ibsen og Kjellberg, 
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2011). Fredericia projektet var i høj grad inspireret at et tidligere udviklingsarbejde i Östersund, 

Sverige, som er beskrevet i tekstboks 2. 

 

Hverdagsrehabilitering har i 

løbet af de seneste år bredt 

sig til en lang række 

kommuner i Danmark (FOA, 

2012). Den hastige spredning 

af konceptet kan forstås på 

baggrund af at den grund-

liggende rehabiliterings- og 

hjælp-til-selvhjælp tilgang er i 

samklang med den relevante 

lovgivning (Serviceloven) og 

med professionelle værdier 

blandt  sundhedsfagligt 

personale (terapeuter, sygeplejersker, SOSU), og der undervises aktivt i den fx på SOSU-

uddannelserne. Samtidigt kan man vælge at forstå hverdagsrehabilitering i den kommunale 

hjemmepleje som en idé, der er på rejse og under oversættelse rundt i organisationer og hos 

meningsdannere i perioden (Czarniawska & Sevón 2005, Røvik 2007) og aktivt blev promoveret af 

"oversættere"/netværksaktører, fx KL, DSI og Fredericia Kommune. 

I et polyfoni- og layering-perspektiv (Højlund og Knudsen 2008, Streeck & Thelen, 2005) kan 

rehabiliteringstankegangen både skrives ind i den sundhedsprofessionelle forståelse, og i et vist 

omfang her ses som en reaktion mod overdreven NPM, og samtidigt skriver den sig direkte ind i et 

langvarigt reformspor om effektiviserings af den offentlige sektor jvnf. indledningsafsnittet. 

 

I Hverdagsrehabilitering inddrages borgerne i at definere mål for deres rehabiliteringsforløb, og i 

den faktiske "produktion" af rehabilitering, og man kan derfor hævde at co-creation og co-

production indgår i konceptet, eller i hvert fald at konceptet har potentiale til at skabe co-creation 

og co-production. I Månssons og Hansens definition (tekstboks 2) er der omvendt stor fokus på 

personalets rolle som leverandør af en rehabiliteringsydelse, og Kürstein Kjellberg, Ibsen og 

Kjellbergs  (2011) efterfølgende analyser af Fredericias projekt har også i meget høj grad 

fokuseret på barrierer i leverandørorganisationen, og hvordan den offentlige leverandør af service 

og de ansatte i organisationen kan optimere 'deres' produktion af rehabilitering.  

Tekstboks 2: "Hemrehabilitering"s centrale elementer  

 

Hemrehabilitering er en indsats, der bedrives i borgerens hjem og nærmiljø 

med det formål, at borgeren skal kunne udvikle, genvinde, bibeholde eller 

alternativt forebygge forringelse af sine funktioner og evner.  

 

Hemrehabilitering tager afsæt i hjemmeplejen, fordi størstedelen af de 

borgere, der er målgruppe for indsatsen, på forhånd modtager 

hjemmepleje.  

 

Hemrehabilitering har hjemmeplejens personale som basis, terapeuter som 

motor og sygeplejersker/hjemmeplejens ledere som samarbejdspartnere. 

  

(Månsson og Hansen, 2007, Kürstein Kjellberg, Ibsen og Kjellberg, 2011) 
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Hverdagsrehabilitering kan ses som ét konkret eksempel på "hjælp-til-selvhjælp"-orienteret indsats 

som  Hansen, Eskelinen & Dahl (2011) sammenligner med serviceorienteret indsats. Hansen, 

Eskelinen og Dahl ser en tydelig magtrelation mellem udfører og borger: "Hjælp til selvhjælp er 

imidlertid et begreb, som indikerer fagpersonens dominans i relationen: SOSU‟erne tager initiativer 

til, at ældre medvirker, og SOSU‟erne tilskynder og inddrager de ældre ud fra faglige begrundelser. 

Dermed placerer hjælp til selvhjælp SOSU‟en i en ekspertrolle: SOSU‟ens opgave er at ‟flytte‟ den 

ældre fra en passiv modtagerrolle til en aktiv deltager ved at ansvarliggøre denne." (Hansen, 

Eskelinen & Dahl, 2011). De anerkender dog samtidigt behovet for en vis gensidighed: "en 

nødvendig forudsætning for hjælp til selvhjælp (er), at den ældre indvilger i at spille med" og at 

"deltagelse ofte forudsætter forhandlinger". Selv om den empirisk baserede beskrivelse fokuserer 

på termer som at tilskynde, motivere, forhandle, overtale, så ses borgeren dog samtidigt som 

vigtig "den ældre, som modtager hjælp, er en part som spiller en vigtig rolle ..Den ældre er 

således på flere måder en medkonstruktør af praksis i et komplekst samspil med SOSU'en" 

(Hansen, Eskelinen & Dahl, 2011). Sammenfattende ses to modsatrettede og kontrasterende 

forståelser af relationen mellem frontliniemedarbejder og borger: En magtrelation versus en 

gensidig samspils- og co-production situation. 

3.3 Metode og data   

3.3.1 Case-valg, dimensionering og gennemførelse af interviews 

Undersøgelsens dimensionering har været styret af de tids- og ressourcemæssige rammer for 

projektet. Undersøgelsen er derfor geografisk afgrænset til Region Sjælland. Der er tilfældigt 

udvalgt to af 17 kommuner, og det er verificeret at kommunerne har aktive hverdags-

rehabiliteringsprogrammer. Der er ikke søgt udvalgt ekstreme cases baseret på en erfaringsbaseret 

forforståelse af at de fleste kommuner implementerer relativt standardiserede programmer. 

Udvælgelsen af interviewpersoner er stratificeret, så der i hver case-kommune udvælges 

fagdirektøren og en leder med direkte drift- eller projektledelsesansvar for 

hverdagsrehabiliteringsindsatsen, med henblik på at kunne belyse hhv. den strategiske udvikling af 

kommunens tilbud og den konkrete udvikling og implementering af hverdagsrehabilitering i 

kommunen. Udvælgelse er ikke uafhængig, idet direktøren er udvalgt og derefter har udpeget 

den/de relevante ledere. Antallet af interviews er af tids- og ressourcemæssige årsager begrænset 

til fire, hensynet til datamætning kunne have tilsagt flere interviewpersoner, men det er vurderet, 

at et større antal interviews indenfor projektets ressourcemæssige ramme ville have påvirket 
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mulighederne for teoretisk arbejde før interviews, og grundig analyse bagefter, og der er derfor 

foretaget en afvejning jvnf. Kvale (1997, kap. 10).  

De to udvalgte case-kommuner er Vordingborg og Solrød. Der er i november 2012 gennemført 4 

interviews, to i hver kommune. Interviewpersonerne er blevet tilbudt, men har ikke oplevet behov 

for anonymitet. Alle interviews var individuelle, bortset fra ét hvor der deltog både ældrechef og 

visitator/projektleder. 

3.3.2 Tematisering og interviewmetode 

Som dataindsamlingsmetode er valgt semistrukturerede, kvalitative interviews mhp. at "forstå de 

sociale fænomener ud fra aktørernes egne perspektiver og beskrivelser af verden, således som 

den opleves af interviewpersonerne" (Kvale, 1997, s 61), dvs. - indenfor det social-

konstruktivistiske perspektiv - at forstå den socialt konstruerede "viden" som aktører besidder og 

som de selv kan opfatte som faktisk og objektiv, jvnf. diskussionen af Berger og Luckmann (1966) 

i afsnit 3.2.1. 

Interviewene er tematiseret baseret på problemformuleringens tre elementer: Belysningen af 

hvordan co-creation/co-production kan bidrage til at opnå målene for hverdagsrehabilitering; 

Organisatoriske barrierer for anvendelse af co-creation/co-production; samt mulighederne for at 

videreudvikle hverdagsrehabilitering ved øget brug af co-creation/co-production. 

Interviewprocessen har været styret af en interviewguide (bilag 3). Interviewguiden er udarbejdet 

så den guider interviewet igennem en belysning af problemformuleringens temaer og er 

udarbejdet med udgangspunkt i den teoretiske diskussion og begrebsafklaring i afsnit 3.2. Der er 

tilstræbt åbenhed overfor interviewpersonernes perspektiver, og spørgsmålene er derfor 

intentionelt åbne mhp. at forstå de sociale fænomener ud fra aktørernes egne perspektiver og 

beskrivelser af verden, men samtidigt udformet med et blik for teoriforståelsen som den er 

udfoldet i afsnit 3.2. Konkret er der i interviewguidens tema 1 om Idé og design spurgt åbent til 

vigtige karakteristika, men samtidigt lagt op til opfølgende, sonderende, specificerende og 

fortolkende spørgsmål (Kvale, 1997, s. 137) guidet af Boyle mfl.'s (2010) karakteristika ved 

succesfuld co-production. Tilsvarende er der i interviewguidens tema 2 spurgt åbent til roller, men 

fulgt op mhp. at forstå syn på borgerens rolle ift. Prahalad og Ramaswamys (2004b) syn på 

forbrugerne som vidende, netværkskoblede, empowered og aktive og elementerne i DART-

modellen (jvnf. afsnit 3.2.4). Tema 3 om udfordringer og barrierer har opfølgende spørgsmål der 

afsøger coping-strategier (Lipsky, 1980) og borgerens evner/kompetencer (Alford, 2009). 

Under overskriften "resultater" afsøges i tema 4 hvad der er centralt i værdiskabelsen for de 

enkelte aktører, baseret på den anvendte definition af co-creation som Værdiskabelse i et 
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samarbejde mellem to eller flere aktører, hvor der trækkes på aktørernes forskellige ressourcer. og 

deres eventuelle sammenhæng med forskellige aktørernes involvering i hverdagsrehabiliterings-

indsatsen. 

Baseret på nyinstitutionel teori har tema 5 et vist hypotesetestende sigte, idet institutionalisering 

af hverdagsrehabilitering er operationalisering til følgende tre spørgsmål, der indfanger 

karakteristika ved institutionaliserede organisatoriske felter:  

 "Er hverdagsrehabilitering en naturlig del af kommunernes tilbud i dag?"  

 "Hvad ville dine kolleger i andre kommuner tænke, hvis I besluttede ikke at 

have et tilbud?"  

 "Ligner jeres tilbud det andre kommuner har?"  

Spørgsmålene skal indfange om hverdagsrehabilitering "tages for givet", om det skaber legitimitet, 

samt eventuel tilstedeværelse af isomorfisme, løse koblinger, organisatorisk hykleri og/eller 

oversættelse.  

I Tema 6 spørges dels åbent til interviewpersonens egne forventninger til fremtiden for 

hverdagsrehabilitering, og del målrettet mod at inddrage borgerne mere, og inddrage flere i 

netværkssamarbejde. 

Generelt gennem alle temaer har der været søgt afdækket både aktørernes ideelle og virkelige 

roller. 

3.3.3. Bearbejdning og analysestrategi 

Umiddelbart efter hvert interview er der udarbejdet et fyldigt referat baseret på interviewerens 

noter og med fokus på at indfange essensen af interviewpersonernes observationer og meninger 

jvnf Andersen (2008, s. 169). Interviews er blevet optaget på lydfiler, men ikke transskriberet in 

extenso. Lydfilerne har været anvendt til at nuancere og klargøre referaterne, hvor det er skønnet 

nødvendigt, samt til at checke citater, hvor disse er anvendt i analysen. Citaterne er dog ikke 

nødvendigvist fuldstændigt ordrette, men afspejler indholdet i interviewpersonens budskab. 

 

Analysearbejdet er baseret på, at der for hvert tema er sket en indledende ekstrahering af data fra 

referaterne, meningskondensering af disse udsagn (Kvale, 1997, 192), en kategorisering af udsagn 

(Kvale, 1997, 194) der både er åben og baseret på teori, specifikt Boyle mfl.'s (2010) karakteristika 

ved succesfuld co-production. Prahalad og Ramaswamy (2004b) syn på forbrugerne som vidende, 

netværkskoblede, empowered og aktive og elementerne i DART-modellen, Lipskys (1980) coping-

strategier, borgerens motivationsfaktorer og evner/kompetencer (Alford, 2009), samt begreber 
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knyttet til institutionel teori: "tagen for givet", legitimitet, isomorfisme, løse koblinger, 

organisatorisk hykleri og oversættelse.  

Herefter er der foretaget en søgning efter konsistens eller det modsatte på tværs af 

interviewpersoner i den enkelte case-kommune og på tværs af cases.  

Fortolkningen af data er dels foregået ved at søge at skrive interviewpersonernes egen 

selvforståelse eller tolkning frem, og derefter foretage en teoretisk baseret fortolkning. 

I analysen er citater anvendt til at underbygge og nuancere præsentationen og fortolkningen af 

data og brugen af citater har taget udgangspunkt i Kvale's (1977, 257) retningslinier for 

rapportering af interviewdata, dog er der enkelte steder af hensyn til nuancering anvendt flere 

citater for at illustrere den samme pointe. 

 

Interviewpersonerne er alle udvalgt qua deres roller som ledere på strategisk eller operationelt 

niveau. Frontliniemedarbejdere og borgere kan forventes at have andre perspektiver på emnet. 

For at belyse forskelle eller ligheder ift. lederes perspektiv, så er undersøgelsens interviewdata 

derfor suppleret med data fra tidligere gennemførte gruppe-interviews med hhv. brugere af 

hverdagsrehabilitering og personale der arbejder med hverdagsrehabilitering i Kalundborg 

Kommune (Hauschildt Juhl 2012a). 
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4. Analyse  

På baggrund af en drøftelse af relevante teoretiske bidrag definerede jeg i afsnit 3.2.4 i en 

offentlig service kontekst de to centrale begreber co-creation: "værdiskabelse i et samarbejde 

mellem to eller flere aktører, hvor der trækkes på aktørernes forskellige ressourcer" og Co-

production: "samarbejde mellem to eller flere aktører, hvor aktørernes ressourcer anvendes til at 

producere konkrete, håndgribelige serviceydelser".  I analysen anvender jeg disse to begreber, 

som den "linse" hvormed jeg betragter de to kommunale hverdagsrehabiliterings-cases og 

analyserer hver af de tre dele af problemformuleringen.  

 

Overordnet viser interviewdata at inspirationskilder, planlægningen, implementeringen og 

overordnede målsætninger for hverdagsrehabilitering i de to case-kommuner var mere præget af 

ensartethed end forskellighed, og at Fredericia-modellen har været den væsentligste 

inspirationskilde for begge kommuner. Som analysestrategi vil jeg derfor vælge at se de to cases 

primært som to implementeringer af det samme overordnede koncept - hverdagsrehabilitering. 

Den specifikke implementering, og betydningen af forskellige udfordringer undervejs varierer 

mellem de to kommuner, og forskelle mellem de to cases kan bidrage til nuancering af analysen.  

4.1 Hvordan bidrager co-creation og co-production til selvhjulpenhed og 

reduceret plejebehov? 

For at forstå hvordan co-creation og co-production eventuelt har bidraget til selvhjulpenhed og til 

at reducere behovet for kompenserende pleje har jeg i interviewene søgt at identificere hvilke 

aktører, der har spillet en rolle i først planlægningen af, og siden gennemførelse af hverdags-

rehabiliteringsindsatsen i de to kommuner, og derefter mere konkret hvilken rolle de enkelte 

aktører har spillet i de to faser. 

4.1.1. Planlægning af hverdagsrehabilitering 

I begge kommuner har Fredericia-modellen været den tydeligste og vigtigste inspirationskilde. I 

Solrød var de aktører, der italesatte ønsket om en lignende indsats i kommunen, dels politikere og 

dels medlemmer af Ældrerådet. I Vordingborg var det den nuværende projektleder, der fremsatte 

og konkretiserede forslaget, med inspiration fra Fredericia, men også fra et mindre tilsvarende 

projekt i den kommune hun tidligere havde arbejdet i. I begge kommuner var det myndigheds-

/visitationsafdelingen, der var hoveddrivkraften i planlægning af indsatsen, og den blev i begge 

tilfælde igangsat som et mindre projekt, der efterfølgende er blevet sat i fuld drift. Undervejs i 
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projektfasen har frontliniemedarbejdere eller deres repræsentanter været involveret i løbende 

tilpasning af konceptet, så det er praktisk brugbart. Herudover har eksterne konsulenter / 

undervisere været inddraget ift kompetenceudvikling for frontliniemedarbejdere, i den ene 

kommune direkte ift hverdagsrehabiliteringsprojektet, og i den anden som en del af et generelt 

kompetenceudviklingsprojekt, der spillede sammen med tankerne i hverdagsrehabiliterings-

projektet. 

Borgere i målgruppen for hverdagsrehabilitering har ikke været inddraget i de to kommuners 

planlægning af projektet, og det samme gælder frivillige eller andre dele af civil-samfundet11.  

Der har dermed været tale om en traditionel administrativ planlægningsproces, hvor 

borgere/civilsamfund ikke har haft mulighed for at bidrage til co-creation i planlægningsfasen. 

Den planlagte intervention indeholdt derimod, ligesom Fredericia-modellen (jvnf. afsnit 3.2.5) 

elementer af co-creation: 

  

"Det der er positivt, det er at borgeren selv peger ud og prioriterer, for så kommer ejerskabet" 

Ældrechef, Vordingborg 

 

"På første møde sætter borgeren mål ..Det er borgeren der sætter mål" 

Projektleder, Vordingborg 

 

 

"Terapeut og fast hjælper holder opstartsmøde med borgeren i hjemmet .. Borgeren er en aktiv del af 

drøftelsen om mål/hvordan der skal arbejdes. Det er nødvendigt for at borgeren er motiveret" 

Bestillerchef, Solrød 

 

Tanken er i begge tilfælde at borgeren er med til at sætte målene for hans rehabiliteringsforløb, 

og dermed definerer mål, der er værdifulde for ham, og derigennem bidrager til at indsatsen kan 

skabe værdi for borgeren selv.  

Som det sidste citat viser, så er inddragelsen af borgeren nødvendig for at skabe motivation, og 

dermed en nødvendig betingelse for at der også skabes værdi for kommunen i form af færre 

timers hjemmepleje på sigt. 

Ud over at borgeren skal bidrage til målfastlæggelsen, og dermed styre indsatsen hen mod ting, 

der skaber værdi for borgeren, så indebærer hverdagsrehabiliteringskonceptet også at borgeren 

                                           

11 I begge tilfælde har ældreråd/seniorråd som et institutionaliseret interessevaretagelsesorgan været 

orienteret/involveret. 
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helt konkret og fysisk deltager i den træning, der skal gøre ham mere selvhjulpen, og dermed co-

producerer ydelsen, hvilket ikke altid er en helt nem opgave: 

 

"Borgerne har en stor rolle, de skal deltage aktivt, ellers er det hele håbløst. De skal give meget af sig 

selv, de skal overvinde ting selv, ud over deres grænser, de skal i gang, og noget der er hårdt for dem, 

for senere at mærke at det bliver lettere.. For nogle er det op ad et bjerg!" 

Direktør, Solrød 

4.1.2 Gennemførelse af hverdagsrehabiliteringsforløb 

I begge kommuner er frontliniemedarbejdere (terapeut og sosu-medarbejdere) og borgeren selv 

hovedaktørerne i hverdagsrehabiliteringsforløbene. Ægtefælle, pårørende og andre personer i 

borgerens netværk spiller i de to kommuner en begrænset eller slet ingen rolle i de konkrete 

hverdagsrehabiliteringsforløb.  

 

I begge kommuner indgår både fysio/ergoterapeuter og sosu-medarbejdere i det "team", der 

leverer, eller måske bedre formuleret, samarbejder med borgeren om levering af indsatsen. 

Frontliniemedarbejdernes rolle ses i begge de to cases som en kombination af fgl. opgaver: 

 Skabe dialog med borgeren om mål  

 Motivere borgeren 

 Rådgive og vejlede borgeren 

 Hjælpe borgeren med at gennemføre den konkrete træning 

Terapeuterne har en særlig rolle, idet de, ud over at vejlede borgeren direkte, også vejleder sosu-

personalet ift. hvordan de bedst kan udfylde deres rolle ift. borgeren. 

 Interviewpersonerne lægger alle i forskellig grad vægt på særligt to vigtige roller for 

frontliniemedarbejderne, at motivere borgerne til deltagelse og aktiv indsat, samt at fastholde 

borgeren i at arbejde med, når det bliver svært: 

 

"Vi sørger for at borgeren bliver motiveret" 

Ældrechef, Vordingborg 

 

"(Frontliniemedarbejderne) deres fornemste opgave er - at turde holde fast i at det er det bedste for 

borgeren at kunne selv. At pakke deres hjælpe-gen væk - få på rygraden at den bedste hjælp er, at de 

kan hjælpe sig selv. Her er den største fare for at mislykkes .. At man slipper tøjlen" 

Direktør, Solrød 
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"(Frontliniemedarbejderne) skal kunne sige - nu er det tid til at stå op/tage strømpe på, lad od gå i gang 

..vigtigt at medarbejderne kan motivere". 

Direktør, Vordingborg 

 

Borgerens rolle handler primær om at: 

 Bidrage til eller selv fastlægge mål 

 Deltage aktivt og gennemføre træningen med hjælp og støtte fra frontliniemedarbejderne 

 

"Borgeren er medbestemmende ..de er involveret hele tiden, ellers går det ikke" 

Ældrechef, Vordingborg 

 

"De har en stor rolle, de skal deltage aktivt, eller er det hele håbløst .. de bruger primært sig selv, et 

personligt projekt, det handler om det meget nære, strømper, personlig hygiejne, vaske op" 

Direktør, Solrød 

4.1.3 Co-production og co-creation i hverdagsrehabiliteringsforløbene 

Borgerne er meget konkret og fysisk involveret i co-production af den serviceydelsen, der leveres i 

rehabiliteringsforløbene, og man kan - jvnf. ovenfor - argumentere for at både deres fysiske 

indsats og deres medinddragelse/ medbestemmelse om mål udgør et element af værdiskabelse, 

og dermed co-creation. For at nuancere forståelsen af hvordan co-production og co-creation 

indgår i hverdagsrehabiliteringen, så kan man analytisk se på hvordan borgeren ses og opfattes 

som samarbejdspartner i projekterne.  Prahalad og Ramaswamy (2004b) ser forbrugerne som 

vidende, netværkskoblede, empowered12 og aktive. Som byggesten for den interaktion mellem 

"forbruger" og "virksomhed", der skal co-create værdi, foreslår de dialog, adgang, transparens og 

involvering af forbrugeren i risiko-benefit afvejning (DART). 

I hverdagsrehabiliteringsindsatserne i de to kommuner ses borgeren som vidende, forstået som at 

de har præferencer for, hvad de gerne vil kunne, og for, hvordan de gerne vil træne, for at kunne 

opnå dette funktionsniveau. Borgeren ses derimod ikke som aktive, og heller ikke som vidende 

hvad angår metoder til at genopbygge funktionsniveau, og de ses ikke som netværkskoblede 

(dette argument udfoldes senere i afsnittet om pårørende og netværk). Min fortolkning er, at 

borgerne ikke som udgangspunkt ses som empowered, men at man gennem projektet kan skabe 

                                           

12 Det er uklart, præcist i hvilken betydning Prahalad og Ramaswamy bruger begrebet empowered. Sundhedsstyrelsen 

(2005) definerer Empoverment som " Element i sundhedsfremme, der har til formål at bibringe patienter og andre 

borgere handleevne samt kontrol og ejerskab over beslutninger, der påvirker deres livsvilkår og sundhed ", og dermed 

implicit "empowered" som " handleevne samt kontrol og ejerskab over beslutninger, der påvirker deres livsvilkår og 

sundhed ", og begrebet forstås her i denne betydning. 
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empowerment og (mere) aktive borgere. I forhold til DART-modellen, så er det tydeligt at 

hverdagsrehabilitering fokuserer på dialog om mål som et vigtigt element, og ligeledes indgår 

information om fordele ved højere funktionsniveau og risici for faldende funktionsniveau/sygdom 

ved passivitet som grundlag for risk-benefit betragtninger i dialogen med (og motivationen af) 

borgeren. Intentionen, men også udfordringerne ses i fgl citat: 

 

"Noget der er rigtig vigtigt, det er at borgerne får en god forklaring på hvad det her handler om, både 

med ord og noget man kan sidde og læse selv og forholde sig til ..og at budskaberne er meget enkle" 

Bestillerchef, Solrød 

 

Den information, der gives til borgeren, kan ses som et forsøg på en (afbalanceret) tilvejebringelse 

af adgang til og transparens ift. information, men som det fremgår, så er man, i forhold til en del 

af målgruppen, nødt til at tage bestik af borgernes kognitive funktionsniveau, og derfor skære 

informationen hårdt til, for ikke at skabe mere forvirring end højst nødvendigt. 

4.1.4 Betydningen af borgerens co-creation og co-production ift. at opnå 

selvhjulpenhed og reducere kompenserende pleje. 

Har elementerne af co-creation og co-production i rehabiliteringsforløbene reelt betydning for om 

borgerne opnår selvhjulpenhed, og den kompenserende pleje dermed reduceres? I interview-

personernes optik er der ingen tvivl om, at inddragelse af borgeren i at beslutte mål, og i den 

konkrete rehabiliteringsindsats, har afgørende betydning for, om der opnås hel eller delvis 

selvhjulpenhed: 

 

"Det har ALT at gøre med at borgeren er inddraget og motiveret! " 

Ældrechef, Vordingborg 

 

"Det er altafgørende at de er involveret i processen ude hos dem selv, for ellers, så når de ingen vegne 

.. så det er jo altafgørende at borgerne er motiverede og aktive medspillere i eget liv .. ellers rykker de 

ingen steder.. det er i virkeligheden også det, der på den lange bane rykker .. hvis man har succes med 

noget, så får man mod på mere" 

Bestillerchef, Solrød 

 

"Det er halvdelen, hvis man selv har drive´et til at ville selv … jeg tror saftsuseme det betyder meget at 

man lige nøjagtigt har det der drive til selv at ville det også, det er nok os der skal inspirere dem til selv 

at ville det, det er sådan lidt forbundne kar" 

Direktør, Vordingborg 
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"Altafgørende! Du kommer ikke ud af stedet uden dem. Det kan ikke lade sig gøre. Hvis der ikke er 

motivation, så er der ikke noget, der kan lade sig gøre. Det bygger på at borgeren kan se .. indse 

potentialet" 

Direktør, Solrød 

 

Min fortolkning af ovenstående er, at det er borgernes co-produktion af den fysiske (og mentale) 

træning, der ændrer deres funktionsniveau, og dermed skaber selvhjulpenhed og reducerer 

behovet for kompenserende støtte. Afgørende for om borgeren reelt og aktivt deltager i co-

produktion/træning er derimod borgerens motivation til "at gå op af bjerget", og gennemføre den 

nødvendige træning. Konsekvensen af denne tolkning er at motivation er afgørende. 

Frontliniemedarbejdere kan med udgangspunkt i rehabiliteringstanken bidrage med at beskrive et 

forslag til indsats og de forventelige gunstige effekter - en value proposition i Vargo & Lusch's 

(2004) terminologi. Motivationen skabes i den indledende dialog om hvad der har betydning for 

borgeren, og hvad borgeren derfor (med)bestemmer er mål for indsatsen.  Værdiskabelsen (for 

borger og kommune) bliver dermed co-created gennem det samlede rehabiliteringsforløb 

indeholdende dialog, målfastsættelse, motivation og træning. I samspillet mellem de to aktører, 

borgeren og kommunens frontliniemedarbejdere, skaber deres fælles co-production og co-creation 

således resultater ift. selvhjulpenhed for de involverede borgere, og dermed behov for færre 

kompenserende ydelser fra kommunen. 

Et vigtigt element i processen, der fører til motivation og derefter værdiskabelse, synes at være 

dialogen, hvor borgeren får mulighed for at bringe sin tavse og ´sticky´ viden (Von Hippel 1994) 

om egne ønsker i spil: 

 

"Det der er positivt, det er at borgeren selv peger ud og prioriterer, for så kommer ejerskabet" 

Ældrechef, Vordingborg 

4.1.5 Værdiskabelsen i hverdagsrehabiliteringen 

Co-creation, som det defineres her, handler om værdiskabelse for aktørerne. Man kan så spørge: 

Hvad er det for værdier, der skabes for aktørerne - kommunen og borgeren? 

En af de interviewede udtrykker sig meget bramfrit om værdiskabelsen for kommunen: 

 

"Pengene,  det er det overordnede hele vejen igennem - så tænker vi indhold derefter" 

Direktør, Vordingborg 
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Herudover italesættes værdiskabelsen for kommunen af interviewpersonerne som borgerens 

forbedrede livskvalitet og muligheden for at kunne levere nødvendige ydelser i en fremtidig 

situation med mangel på arbejdskraft. 

Selvom det anvendte undersøgelsesdesign ikke er ideelt til at identificere værdiskabelsen for 

borgerne, så kan det dog vise hvordan interviewpersonerne opfatter og fortolker værdiskabelsen 

for borgeren. Værdighed og frihed synes at være essensen af interviewpersonernes forståelse af 

værdien af selvhjulpenhed for borgeren: 

 

"det kræver, at de har glæde ved at bevare den værdighed, der er ved at klare sig selv, fx toiletbesøg 

uden hjælp" 

Direktør, Vordingborg 

 

"man er ikke afhængig af hjemmeplejepersonalet, og skal ikke sidde og vente på dem" 

Bestillerchef, Solrød 

 

"De opnår noget frihed i længere tid ift. ikke at være afhængig af hjælper .. det må give mere frihed, 

men også selvværd .. så fedt er det altså ikke, at skulle have nogen ind over dørtærsklen" 

Direktør, Solrød 

 

Interviewpersonernes forståelse af hvad der er værdifuldt for borgeren er i tråd med hvad 

borgere, der har deltaget i hverdagsrehabilitering, opfatter som værdifuldt: 

 

”At klare sig selv, det er det man gerne vil - jeg har ikke lyst til at være afhængig af andre” 

Borger, der har modtaget hverdagsrehabilitering i Kalundborg Kommune 

 

interviewpersonernes fortolkning af værdiskabelsen for borgeren synes altså på denne baggrund 

korrekt, og dette vil alt andet lige betyde, at de offentlige udbydere vil have lettere ved at skabe 

relevante "value propositions" ift. borgerne, og dermed bidrage til værdiskabelse. 

4.1.6 Pårørendes, ægtefælles og netværkets rolle. 

Mens co-creation og co-production mellem borger og frontliniemedarbejdere således synes at spille 

en altafgørende rolle, så synes inddragelse af andre aktører tæt på borgeren ikke at have været 

prioriteret højt, og synes dermed heller ikke at have haft nogen større effekt i de to kommuners 

hverdagsrehabiliteringsprogrammer. Om pårørende siger interviewpersonerne: 
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"De har ikke været inddraget aktivt. Vi har ikke tænkt på det. Det kan eventuelt udvikles senere." 

Ældrechef, Vordingborg 

 

"Nej, de har ikke været indtænkt. Jeg ved ikke om pårørende har deltaget aktivt. Der er mulighed for at 

de kan deltage i opstartsmøde, men det bruges sjældent." 

Bestillerchef, Solrød 

 

Tværtimod, så ses pårørendes involvering som en mulig udfordring, der skal håndteres: 

 

"Det er vigtigt, at der er ligger en pjece eller noget informationsmateriale, så de kan læse, okay, det er 

derfor. Det er med til at understøtte… Hvis ikke der er en forklaring, så kan man få klager." 

Direktør, Solrød. 

 

"(pårørende) kan være hurtige til at sige at vi er dovne og ikke gider! .. pårørende har tit et større pleje-

gen end vi har" 

Direktør, Vordingborg 

 

Den nærmeste pårørende, ægtefællen, har en særlig rolle, og bliver af interviewpersonerne set 

som både en potentiel medspiller og modspiller: 

 

"Ægtepar er lidt anderledes. Der foretages en helhedsvurdering, hvor den ”raske” kan involveres i 

rehabilitering, eller der kan køres to gange rehabilitering. Det er vigtigt at begge ægtefæller har 

forståelse for projektet, så det ikke modarbejdes, når hjemmehjælperen er gået ud af døren." 

Bestillerchef, Solrød 

 

I begge kommuner har man en skriftlig orientering, som gives til borger/pårørende mhp. at de får 

en forklaring på, hvorfor der trænes, i stedet for at de får traditionel kompenserende pleje.  

I Solrød er det en del af den almindelige helhedsvurdering i visitationen at borgerens netværk 

afdækkes, og det er formodentlig også tilfældet i Vordingborg og de fleste andre kommuner. 

I de to kommuner har man dog ikke systematisk indtænkt personer i netværket eller andre dele af 

civilsamfundet som mulige ressourcer i forbindelse med opstart af rehabiliteringsforløb. Den 

begrænsede fokus på at indtænke personer i netværket er ikke isoleret til de to case-kommuner. I 

Kalundborg Kommune er borgere, der har deltaget i hverdagsrehabilitering, blevet spurgt om 

dette, og der fremkom ikke eksempler på at dialogen om mål og opgaver havde indeholdt en aktiv 

afsøgning af mulighederne for at involvere pårørende/naboer/netværk. 
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4.1.7 Delkonklusion 

Elementer af Co-creation i form af en reel dialog mellem borger og frontliniemedarbejder om hvad 

der er vigtigt for borgeren, er en afgørende forudsætning for borgerens motivation til aktiv 

deltagelse (co-produktion), og dermed for at opnå co-created værdiskabelse, der for borger 

primært drejer sig om værdighed og frihed, og for kommunen primært drejer sig om 

omkostningsreduktion.  

Potentialerne i at inddrage pårørende/netværk synes pt. stort set uudnyttede. 

4.2 Organisatoriske barrierer og betydning for omkostningseffektivitet 

I dette afsnit ses der på, om der er organisatoriske barrierer, der forhindrer eller vanskeliggør 

anvendelse af co-creation / co-production som en del af implementeringen af hverdags-

rehabilitering13. Der ses videre på hvilken betydning dette kan have for mulighederne for at 

forbedre omkostningseffektiviteten. 

Som en indledning til denne analyse gengives her en af interviewpersonernes refleksion over 

mulighederne for ændringer i den offentlige sektor: 

 

"Jeg har gået og tænkt lidt over - hvor er det egentlig sjovt, jeg er jo gammel fysioterapeut. Vi forsøgte 

allerede for 20 år siden at tage genoptræning ind i hjemmeplejen, forsøgte at få plejepersonalet til at 

tage noget af det til sig, og få visitationen til at bevilge lidt mere tid, for at satse lidt. Det var altså ikke 

nemt, det var på den tid, hvor det hele var ved at overgå til minutter. Det stod ikke i skabelonen, at 

man kunne få tid til at gå en tur. Det var op ad bakke. Ellers er det jo rigtig den terapeutiske tanke, der 

har været der i mange år.  Der skulle lige det der pænt store, gennemarbejdede projekt fra Fredericia 

til, hvor man kunne se, at der var rigtig mange millioner nede på bundlinien, altså et gennemarbejdet 

projekt  - der er jo en investering" 

 

<her tales så om det nuværende hverdagsrehabiliteringsprojekt, hvor der heller ikke 

altid vil være plads til den indsats, der er vigtig for borgeren, hvilket afføder en spontan 

kommentar> 

 

"…Så er vi i virkeligheden ikke længere end for 20 år siden!" 

Direktør, Solrød 

 

                                           

13 I interviewsituationerne fremstod også en række eksempler på barrierer for co-creation og co-production, som 

primært relaterede sig til borgeren. Dat dette ikke er fokus i problemformuleringen, så er disse dog kun medtaget og 

drøftet hvor de har relation til organisatoriske barrierer. 
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Fortællingen illustrerer at det kan være vanskeligt at trænge igennem med nye initiativer, der kan 

synes fagligt velbegrundede, men udfordrer den eksisterende forståelse af, hvad der er det rigtige 

at gøre. Man kan, i forlængelse af den indledende diskussion i afsnit 2, vælge at forstå 

fortællingen som et udtryk for en stærk institutionalisering af den offentlige velfærdsproduktions-

model, hvor velfærdsstatens organisationer producerer velfærdsydelser og leverer dem til  

borgerne, men at denne tankegang nu udfordres af en anden forståelse af relationen mellem 

borger og velfærdsstat. Derfor vælger jeg, med henvisning til drøftelsen af nyinstitutionel teori i 

afsnit 3.2.1, at forstå kommunernes serviceproduktion på ældreområdet som et institutionaliseret 

felt, præget af rationelle myter, hvor aktørerne - indtil for nyligt - opfattede det som "naturligt" at 

velfærd bliver produceret af de offentlige velfærdsinstitutioner til borgerne, og at ydelsen er 

kompenserende hjælp, der skaber velfærd ved at kompensere borgere for de funktionstab, der er 

konstateret. Dataindsamlingen har ikke været tilrettelagt mhp. direkte at kunne belyse forståelse 

af situationen før Fredericia-modellens indtog14, men man kan dog af fgl citat se, at 

hverdagsrehabilitering ses som et radikalt brud med et etableret paradigme for serviceproduktion:  

 

"Det er et paradigmeskift der er sket de seneste år efter Fredericia."  

Ældrechef, Vordingborg 

 

Som beskrevet i afsnit 2 er hverdagsrehabilitering blevet italesat, af Fredericia kommune og af 

forskere, fx Kurstein Kjellberg, Ibsen og Kjellberg (2012), netop som et radikalt alternativ til et 

eksisterende paradigme, hvis hovedindhold er kompenserende pleje leveret af det offentlige til 

borgeren, og dette indikerer dermed eksistensen af en tidligere institutionalisering med rationelle 

myter om at kompenserende pleje leveret af det offentlige var det naturlige og effektive valg. 

 

Spørgsmålet er, om der i de seneste 3-4 år er sket en begyndende institutionalisering af 

rehabilitering med fremvækst af en ny rationel myte - om hverdagsrehabilitering som den rigtige 

                                           

14 I afsnit 7 beskriver jeg udfordringerne ved at studere et felt man selv som leder er en del af. Det måtte jeg konkret 

erkende undervejs i analysen, hvor det gik op for mig, at jeg havde designet min interviewguide mhp. at kunne belyse 

institutionalisering af hverdagsrehabilitering, men at jeg ikke tilsvarende havde designet interviewguiden mhp. at 

undersøge en eventuel tidligere institutionalisering af kompenserende pleje. Min fortolkning i afsnit 7 er, at jeg selv er en 

aktør i et institutionaliseret felt, hvor den rationelle myte om hverdagsrehabilitering florerer, og at dette betød, at jeg 

også selv tog den del af myten for givet, der handler om at hverdagsrehabilitering er et overlegent alternativ til netop 

kompenserende pleje. 
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og effektive intervention, og om hvad det i så fald betyder for den reelle anvendelse af co-

production og co-creation som en del af hverdagsrehabiliteringskonceptet. 

4.2.1 Hverdagsrehabilitering som rationel myte og institutionaliseret praksis 

For at kunne vurdere om hverdagsrehabilitering er en etableret rationel myte og institutionaliseret 

praksis har jeg i interviewene søgt at afdække i hvilken grad det "tages for givet" og ikke længere 

bliver stillet spørgsmålstegn ved.  Jeg startede med at spørge interviewpersonerne om 

hverdagsrehabilitering er en naturlig del af kommunernes tilbud i dag. Det overordnede indtryk er 

at interviewpersonerne i høj grad betragter hverdagsrehabilitering som en naturlig del af det 

kommunale tilbud:  

 

"Ja. Det tror jeg på. det er kommet for at blive .. Det her, det er moderne, det er det vi skal alle 

sammen. Vi vil gerne være med på vognen" 

Direktør, Solrød 

 

"Ja, hverdagsrehabilitering er en naturlig del af kommunernes tilbud i dag. Der bliver ved med at skyde 

nye projekter op, og det bliver ved med at få nye fancy navne, jeg ved ikke om man kan blive ved med 

at finde nye navne til det der i virkeligheden blot er hverdagsrehabilitering. .. Enhver kommune med 

respekt for sig selv har et eller andet tilbud, som tangerer hverdagsrehabilitering" 

Bestillerchef, Solrød 

 

"Jeg tror simpelthen ikke der er nogen kommuner, der kan lade være med at tænke Fredericia ind - i et 

eller andet omfang ..Det er blevet italesat som så epokegørende, så jeg synes det er vanskeligt overfor 

sine politikere at forsvare at man ikke gør det ..Det er en tankegang man er nødt til at have med.. Det 

vil være svært at forsvare ikke at give det en chance. Man kan næsten ikke tillade sig, ikke at skele til 

den side, når noget er så velbeskrevet, og så umiddelbart succesfuldt. 

Direktør, Vordingborg 

 

et paradigmeskift der er sket de seneste år efter Fredericia. Man må følge med! 

Ældrechef, Vordingborg 

 

Sprogbrugen i citaterne, fx "vi skal alle" "med respekt for sig selv" "vanskeligt at forsvare at man 

ikke gør det" og "man kan næsten ikke tillade sig" indikerer tydeligt at der opnås legitimitet ved at 

leve op til den rationelle myte om hverdagsrehabilitering samtidig med at afvigelser fra isomorfien 

kan betyde tab af legitimitet, hvilket også ses i fgl. citat: 
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"det må da give problemer, at gå fuldstændig modsatrettet af alle andre, når man gør det på et oplyst 

grundlag" 

Direktør, Vordingborg 

 

Det "oplyste grundlag" må her forstås som kernen i den rationelle myte, at hverdagsrehabilitering 

er effektfuldt og giver resultater.    

For yderligere at indkredse om konceptet tages for givet spurgte jeg om hvad kolleger ville tænke 

om en kommune, der besluttede ikke at have et hverdagsrehabiliteringstilbud. Følgende svar 

fortolker jeg som at hverdagsrehabilitering i høj grad nu tages for givet: 

 

Hvis man så gik tilbage til passiv pleje, så ville de tænke jeg var åndssvag 

Direktør, Vordingborg 

 

"Er der nogen der ikke gør det" (undrende tonefald)", "Man kan ikke sidde det overhørigt", " Business 

casen er der jo! Tudedumt, ikke at hoppe med på vognen" 

Direktør, Solrød 

 

Ind i mellem kan der dog spores en vis begrænset skepsis ift. myten om hverdagsrehabiliterings 

fortræffelighed som illustreret i denne bemærkning: 

 

”Man kan tale så meget om det, så alle tror på det” 

Bestillerchef, Solrød 

 

På tværs af de to cases opfatter interviewpersonerne deres hverdagsrehabiliteringstilbud som på 

det overordnede plan meget lig med det andre kommuner tilbyder hvad angår grundidé, formål, 

strategi, mens de anerkender at den konkrete udformning af tilbuddet tilpasses den enkelte 

kommunes organisation, hvilket kan anskues enten som oversættelse (Czarniawska og Sevón, 

2005) eller løs kobling (Meyer & Rowan, 1977). 

 

Samlet er det dog min fortolkning at hverdagsrehabilitering i det danske organisatoriske 

ældreplejefelt er en relativt veletableret rationel myte og en institutionaliseret praksis præget af 

isomorfi. Isomorfien må jvnf. fortællingerne ovenfor om inspiration fra Fredericia til de to konkrete 

cases primært opfattes som mimetisk, men sekundært også normativt baseret på 

rehabiliteringstankegangens position i en række sundhedsuddannelser. Der har derimod ikke 

(endnu) kunnet ses tvangsmæssig isomorfi, selv om dette netop nu implementeres på andre 

velfærdsområder, fx tværfaglige rehabiliterende teams i den aktuelle førtidspensionsreform. 
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Konsekvensen af ovenstående fortolkning er en udbredning af den ret afgrænsede form for co-

production og co-creation, der er indbygget i Fredericia-modellen. Samtidig kan man dog også 

opfatte institutionaliseringen af hverdagsrehabilitering i form af Fredericia-konceptet som en 

organisatorisk barriere for den meget bredere forståelse af co-creation og co-production, der ligger 

til grund for bredere civilsamfundsstrategier med inddragelse af andre aktører som fx pårørende, 

netværk og frivillige. Et eksempel på denne bredere tilgang er radikal velfærdsinnovation i den 

model, der promoveres af NEF/NESTA (Gillison, Horne & Baeck, 2010).  

Hvis man accepterer præmissen om at massiv co-creation kan give radikale effektivitetsspring, så 

kan det gode (i form af institutionalisering af Fredericia-modellen) blive det bedstes værste fjende, 

fordi denne institutionalisering af Fredericia-modellen gør, at den opfattes som det naturligt 

rigtige, og noget man ikke stiller spørgsmålstegn ved. Hverdagsrehabiliteringsmodellen kan 

dermed komme til at bremse for udvikling af mere radikale former for co-creation og co-production 

baseret innovation.  

Man kan dog også vælge at forholde sig mere skeptisk til muligheden for radikale effektivitets-

spring, og overveje om radikal velfærdsinnovation kan ses som en idé, der er på rejse rundt i 

verden og under oversættelse, og som måske bæres af endnu en rationel myte, hvori der 

eventuelt kan ligge kimen til en kommende institutionalisering. I tabel 1 vises en oversigt over de 

tre hovedformer af rationelle myter, der er diskuteret i analysen. 

 

Selv om hverdagsrehabilitering synes at være en institutionaliseret praksis, så kan der, jvnf. 

diskussionen i afsnit 2 og 3, være konflikterende, mangesidige/polyfone krav og forventninger til 

den enkelte organisation og "layering" af tankegods fra forskellige reformspor og indbyrdes 

inkonsistente organisatoriske myter, der tilsammen gør, at det for den enkelte organisation kan 

være hensigtsmæssigt at skabe løse koblinger / organisatorisk hykleri. Interviewpersonerne er ikke 

blinde for dette fænomen i hverdagen: 

 

"Nogle vil sige – det har vi alligevel gjort hele tiden. .. jeg kan bare se, at det ER ikke sådan vi har gjort 

før" 

Bestillerchef, Solrød 

 

" Jeg tror der er nogle kommuner, der synes de gør noget andet, der fungerer endnu bedre, og så for at 

få fred.. (kalder de det hverdagsrehabilitering)" 

Direktør, Vordingborg 
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Tabel 1 Rationelle myter i kommunal ældre- og sundhedsindsats 

 
Rationelle myter 

 

 
Tidsmæssig 

indplacering 

 

 
Status 

 

Kompenserende pleje og omsorg er en 

effektiv måde at kompensere for alders-
betinget funktionstab og opnå bedst mulig 

livskvalitet for borgerne 
 

 

Fortid - frem til omkring 

2010 

 

I analysen postuleres og 

sandsynliggøres at myten var 
udbredt 

Hverdagsrehabilitering er en effektiv 
måde at øge ældre borgeres selv-

hjulpenhed og dermed øge deres 

livskvalitet og reducere kommunale 
udgifter til kompenserende pleje  

 

Nutid - begyndende 
udbredelse fra 2007 

frem mod bred 

anvendelse fra 2011 og 
frem 

I analysen fortolkes de empiriske 
data sådan at denne rationelle 

myte nu er udbredt og del af en 

institutionaliseret praksis 

Radikal velfærdsinnovation baseret 

på brede civilsamfundsstrategier kan 

erstatte eller supplere traditionelle 
velfærdstilbud, og skaber øget livskvalitet 

for involverede borgere og omkostnings-
reduktion for kommunen 

 

Muligt fremtidigt 

scenarie 

I analysen drøftes om myten kan 

ses som en ide på rejse og under 

oversættelse og som basis for en 
eventuel kommende institutio-

nalisering 

 

4.2.2 Coping-strategier som organisatorisk barriere 

Også indenfor hverdagsrehabiliteringsmodellen kan der være organisatoriske barrierer for de 

begrænsede co-production og co-creation elementer, der findes i konceptet. 

I begge kommuner arbejdes der med en selektering af borgere i målgrupperne, baseret på 

begrebet rehabiliteringspotentiale. Hermed forstås, at det ved visitation eller senere må vurderes, 

om den konkrete borger, med udgangspunkt i deres fysik, sygdomme og mentale kapacitet, vil 

have mulighed for at profitere af rehabiliteringsindsats og øge sin selvhjulpenhed. En sådan 

vurdering er ikke eksakt videnskab, men må nødvendigvis være skønsbaseret, med udgangspunkt 

i medarbejderes erfaring og faglige viden. I én kommune var visitatorerne tilbøjelige til at skønne 

at borgere havde rehabiliteringspotentiale, men dette skabte utilfredshed blandt terapeuterne, der 

syntes, at der blev visiteret for mange borgere uden, eller med meget lille rehabiliteringspotentiale. 

Der kan her være tale om borgere med omfattende fysiske funktionstab og/eller manglende 

kognitiv funktion/motivation. Terapeuternes mente, at det var uhensigtsmæssigt at bruge 

ressourcer på disse borgere, hvor indsatsen ville blive stor, og gevinsten måske lille.  At 

frontliniemedarbejderne skønner, at borgere er uden rehabiliteringspotentiale, det kan fortolkes 

som en coping-strategi (Lipsky, 1980) hvor der cream-skimmes. Konsekvensen af dette er en 

minimering af antallet af "vanskelige" borgere i hverdagsrehabiliteringsprogrammet, og at det 
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samtidigt bliver nemmere for frontliniemedarbejderne at leve op til performance-forventninger ved 

at vise gennemsnitlige forbedringer i gruppen, der fik hverdagsrehabilitering. Udfordringen er her 

at undgå, at der rejses en barriere for at borgere kan blive inkluderet i rehabiliteringsindsatsen, og 

dermed en barrierer for at de overhovedet får lejlighed til at co-producere. Omvendt viser empiri 

fra Kalundborg Kommune (Hauschildt Juhl 2012b) at der er udfordringer med at få co-creation og 

co-production tankegangen til at fungere i samspil med primært meget gamle og svækkede 

borgere, og der vil formodentlig også være nogle borgere, der reelt ikke vil have gavn af at blive 

inddraget i co-produktionsrollen i hverdagsrehabiliteringen, så det er en balance, der skal findes.  

 

I én af kommunerne var det i begyndelsen et problem at der gik for lang tid fra visitationen til 

første besøg hos borgeren, hvilket betød at borgeren var mindre motiveret for at deltage aktivt. 

Frontliniemedarbejderne prioriterede selv de forskellige opgave, og her fik hverdags-

rehabiliteringen ikke høj prioritet, hvilket af ledelsen blev opfattet som et problem 

 

"Selvorganisering kan være en udfordring, idet det ikke altid er de opgaver ledelsen ønsker prioriteret, 

som i praksis bliver det.. der sker bare ikke rigtig noget før der er nogen der kommer og bestemmer” 

Bestillerchef, Solrød 

 

Også her kan nedprioriteringen af hverdagsrehabilitering fortolkes som en coping-strategi, og 

konsekvensen er også her, at der rejses en barriere for at co-produktion kommer i gang15. 

Nedprioritering eller anden modstand mod hverdagsrehabilitering baseret på frygt hos 

frontliniemedarbejderne for at de "saver den gren over de sidder på" synes derimod ikke at have 

været en vigtig barrierere for implementering. 

 

4.2.3 Potentiale for mere omkostningseffektive løsninger? 

Fortalere for co-creation/co-production16 mener, på baggrund af en lang række af konkrete, 

primært udenlandske, cases, at mere udbredt brug af co-creation/co-production modeller, 

                                           

15 Det kan også være en barriere at medarbejdere ved nogle besøg skal arbejde med kompenserende pleje, og så, 

måske ved næste besøg, skal tænke co-produktion, motivation og træning. Især med løst ansatte har det vist sig 

vanskeligt at huske at tænke rehabilitering. I visse tilfælde er det så borgeren, der påtager sig rollen som ressource-

integrator (jvnf. afsnit 3.2.4) og sørger for at holde fast i rehabiliteringstanken jvnf. fgl. citat "der var borgere, der sagde 

.. nu har vi aftalt at jeg skal arbejde med de her mål, så kommer der en hjælper, der faktisk ikke ved det, som går ind 

og gerne vil hjælpe mig, og så skal jeg stoppe vedkommende" Projektleder, Vordingborg 

16
 Boyle & Harris (2009); Boyle, Slay & Stephens (2010); Boyle mfl. (2010) 
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faciliteret af det offentlige, men i langt højere grad styret af og udført af 

borgere/pårørende/netværk/civilsamfund, vil kunne give langt mere omkostnings-effektive 

løsninger på velfærdssamfundets udfordringer. Hvis dette er rigtigt, og hvis det også vil være 

tilfældet for hverdagsrehabilitering, i en model med mere co-creation/co-production end de 

nuværende modeller, så har vi i dag et uudnyttet potentiale for at skabe mere omkostningseffektiv 

opgaveløsning ved at fremme co-creation og co-production, som en del af 

hverdagsrehabiliteringstilbuddet. Om et sådant potentiale faktisk reelt vil blive søgt udnyttet, og 

om det faktisk vil betyde større ændringer i organiseringen af hverdagsrehabiliteringstilbud over 

imod mere co-creation og co-production, det kan diskuteres. 

Imod større ændringer taler forståelsen af leverandør-modellen som et kraftigt institutionaliseret 

karaktertræk ved det offentlige ældre- og sundhedssystem, som er understøttet af både normativ, 

professionsdrevet isomorfisme og tvangsmæssigt isomorfisme indlejret i den omfattende legale 

regulering af området baseret på leverandør-forståelsen og understøttet af regulering fokuseret på 

at sikre borgerens retskrav på ydelser leveret af det offentlige, ikke af medborgere i 

civilsamfundet. Fortællingen fra indledningen af dette afsnit, om hvordan rehabiliteringstanken har 

eksisteret i mange år, men (indtil for nylig) har haft ganske svært ved at vinde reelt fodfæste, 

understøtter også forståelsen af at institutionaliseringen af leverandør- og kompensations-

forståelsen af det offentlige ældre- og sundhedstilbud er så kraftig og omfattende, at radikale 

ændringer hen imod markant mere co-creation og co-production kan synes illusoriske. 

Betragter man omvendt den hastige udbredelse af hverdagsrehabiliteringskonceptet, som en ide, 

der har været på rejse og under oversættelse i mange kommuner, og som nu kan hævdes at være  

under institutionalisering, så er det i det lys mere sandsynligt at de eksisterende elementer af co-

production og co-creation i hverdagsrehabiliteringsmodellen, primært i relationen mellem borger 

og frontliniepersonale, kan videreudvikles henimod mere omfattende, radikal co-creation og co-

production, hvor netværk og civilsamfund får en større rolle, og leverandør-modellen træder mere 

i baggrunden. 

 4.2.4 Delkonklusion 

Hverdagsrehabilitering i det danske organisatoriske ældreplejefelt er nu en relativt veletableret 

rationel myte og en institutionaliseret praksis præget af mimetisk og normativ isomorfi. 

Institutionaliseringen af hverdagsrehabiliteringskonceptet er på samme tid en åbning for 

udbredning af den afgrænsede form for co-production og co-creation, der er indbygget i 

Fredericia-modellen, og en mulig organisatorisk barriere for udbredning af den bredere forståelse 
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af co-creation og co-production, der ligger til grund for bredere civilsamfundsstrategier som fx 

radikal velfærdsinnovation.  

Frontliniemedarbejderes coping-strategier i form af fraselektering på baggrund af skønnet 

rehabiliteringspotentiale og nedprioritering af hverdagsrehabiliteringsborgere til fordel for andre 

borgergrupper kan samtidigt fungere som en organisatorisk barriere for at co-creation og co-

produktion kommer i spil for den enkelte borger. 

Udenlandske cases indikerer at mere radikale co-creation/co-production modeller, faciliteret af det 

offentlige, men styret af og udført af borgere/pårørende/netværk/civilsamfund, rummer potentiale 

for mere omkostnings-effektive løsninger på velfærdssamfundets udfordringer. Hvis dette er 

rigtigt, og hvis det også vil være tilfældet for hverdagsrehabilitering, i en model med mere co-

creation/co-production end de nuværende modeller, så har vi i dag et uudnyttet potentiale for at 

skabe mere omkostningseffektiv opgaveløsning ved at fremme mere omfattende co-creation og 

co-production, som en del af hverdagsrehabiliteringstilbuddet. Radikal velfærdsinnovation kan dog 

også i sig selv ses som en ide, der er på rejse og under oversættelse, og hvori der ligger kimen til 

endnu en rationel myte. 

4.3 Hverdagsrehabilitering 2.0: Videreudvikling af hverdagsrehabilitering vha. 

co-creation og co-production 

Hverdagsrehabilitering, som den udspiller sig i dag - lad os kalde det version 1.0 - har fokus på co-

production og co-creation i samspillet mellem to aktører - frontliniemedarbejderne og borgeren, 

der har fået et hverdagsrehabiliteringstilbud. Det viste analysen i afsnit 4.1, der også viste, at 

borgerens co-producerende rolle er altafgørende for succes. Potentialerne i at inddrage 

pårørende/netværk og det bredere civilsamfund var derimod stort set uudnyttede: 

 

"Jeg sidder bare og bliver lidt forbitrer over, at vi slet ikke har tænkt på de pårørende, fordi jeg synes 

det er rigtigt, jeg synes den målgruppe i den grad også skal aktiveres omkring borgerne, når vi taler 

hverdagsrehabilitering, fordi det måske også nogle gange er de ( ..) pårørende, som har en tendens til 

at bede om hjælp, frem for at arbejde med".  

Bestillerchef, Solrød 

 

På trods af organisatoriske barrierer diskuteret i afsnit 4.2, så er der sket en hastig udbredelse af 

hverdagsrehabiliteringskonceptet, som en ide, der har været på rejse og under oversættelse i 

mange kommuner, og som nu kan hævdes at være under institutionalisering. I det lys kan man 

overveje om hverdagsrehabiliteringsmodellen kan videreudvikles hen i mod mere omfattende, 
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radikal co-creation og co-production, hvor netværk og civilsamfund får en større rolle, og 

leverandør-modellen kan træder mere i baggrunden. 

 

Interviewpersonerne så en række muligheder for at videreudvikle hverdagsrehabiliterings-

konceptet, hvoraf nogle var konkret under udvikling og andre mere spekulative, og nogle 

fokuserede på yderligere personalestyrede initiativer, mens andre var mere rettet mod at give 

pårørende, netværk og civilsamfund en større rolle. Interviewpersonernes forestillinger om 

videreudvikling af hverdagsrehabilitering er sammenfattet i Tabel 2, hvor de er søgt klassificeret 

som primært personalestyrede vs. primært civilsamfundsorienterede. 

 
Tabel 2 Forslag til videreudvikling af hverdagsrehabilitering 

 

Personalestyrede aktiviteter 

 

Snitflader/kobling til andre aktiviteter: 

- Træning i træningsenhed 

- Træning dagcentre 

- Lifestyle Redesign kurser* 

 

Bedre uddannelse af SOSU-personale 

(rehabilitering) 

 

Civilsamfundsorienterede aktiviteter 

 
Inddragelse af pårørende i 

hverdagsrehabiliteringen 
 

Uddannelse af pårørende (rehabilitering) 

 
Pårørende kan købe ind, gå tur med, og 

udføre andre opgaver i forlængelse af den 
kommunale indsats 

 

Uddannelse af frivillige på plejecentre 
(rehabilitering) 

 
Kørsel til aktiviteter udført af frivillige 

 
Allerede aktive ældre motiveres til at 

inddrage / lave aktiviteter for mindre aktive 

ældre 
  

* Lifestyle redesign er en ergoterapeut-ledet livsstilsintervention, der søger at skabe et mere aktivt liv for deltagerne, 

herunder fx brug af transport, sociale relationer mv. Interventionen er udviklet og evalueret i USA (Clark 1997, Clark 2012). 

 

På tværs af de skitserede udviklingsmuligheder ses to fællestræk. Der inddrages flere aktører, 

såvel professionelle (personale i træningsenheder, dagcentre) som ikke-professionelle (pårørende, 

frivillige), og en stor del af udviklingsmulighederne handler om aktivitet udenfor hjemmet. Jvnf. 

bl.a. den indledende fortælling i afsnit 4.2, så er hverdagsrehabilitering i de to cases i høj grad 

fokuseret på daglige aktiviteter i hjemmet, mens både det oprindelige Östersundprojekt og 

bredere amerikanske forsøg (Well Elderly Study I + II, Clark 1997, Clark 2012) også fokuserer på 

mestring af aktivitet i nærmiljøet udenfor hjemmet.  
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Flere af Boyle, Slay & Stephens (2010) karakteristika for succesfuld co-produktion (Tekstboks1, 

side 5) kan genfindes i de konkrete udviklingsmuligheder, som interviewpersonerne ser.  

Anerkendelse af mennesker som aktiver ses bredt i forslagene om at involvere pårørende, aktive 

ældre mfl. Vennekredse af frivillige på plejecentre og de allerede aktive ældre, er eksempler på at 

der inddrages eksisterende kapaciteter i civilsamfundet. Inddragelse af pårørende og frivillige i 

kørsel og i rehabilitering kan ses som eksempler på udviskning af skellet mellem professionelle og 

borgeres roller, og Lifestyle Redesign kurser, dagcentertræning og aktive ældre, der inddrager 

mindre aktive ældre, det er alle eksempler på initiativer, der er netværksdannende. Generelt er 

den opfattelsen af borgere, der kan læses ud af de civilsamfundsorienterede forslag i tabel 2, mere 

i overensstemmelse med Prahalad og Ramaswamys forståelse af borgere som vidende, 

netværkskoblede, empowered og aktive. I den ene af de to case-kommuner er denne større fokus 

på borgere og civilsamfund eksplicit koblet på en politisk vision om "Aktive Borgere", hvor co-

production og inddragelse af frivillige netværk er konkrete elementer. 

4.3.1 Bredere værdiskabelse - men mindre styrbarhed 

Hverdagsrehabiliterings hastige oversættelse og udbredelse hænger formodentlig sammen med at 

kommunen kan spare penge på ret kort sigt (jvnf. citat nederst side 29). De ting hverdags-

rehabiliteringen har fokuseret på - gøre rent, tage støttestrømper på, vaske sig selv - det er ting, 

som når rehabiliteringen lykkes, umiddelbart kan omsættes i sparede hjemmeplejetimer.  

Flere af de udviklingstanker der præsenteres i tabel 2 følger dette spor - fx kørsel til aktiviteter 

udført af frivillige, eller træning udført af pårørende eller frivillige i stedet for af medarbejdere, 

eller de tænker i effekter der er direkte sundhedsrelaterede fx motion og de gå-ture, som er 

hensigtsmæssige, men svære at indpasse i det professionelt leverede tilbud. 

Erfaringer fra udlandet viser at sådanne ting kan co-produceres, men at der hvor co-creation 

elementet er stærkere, og værdiskabelsen dermed mindre styret af de professionelle, der bliver 

viften af ting der co-produceres meget bredere. Et konkret eksempel er "tids-banken" forankret i 

en lægepraksis i Paxton Green, London. Her blev leveret "ydelser" af deltagere der var 

sundhedsrelaterede eller direkte erstattede offentlige ydelser, fx gå-ture, sund madlavning, 

transport til læge/hospital, hente medicin mv., men fordi alle deltagere kan bidrage med deres 

viden og ideer, så kom der også helt andre tilbud som gensidig hjælp til fx IT-support, 

havearbejde og kurser i kreativ skrivning (Boyle, Slay & Stephens 2010). I OECD's terminologi, så 

går typen af tilbud fra substituerende til additive (OECD 2011). 
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Bagsiden af medaljen er dog, at når der gives mere plads til reel co-creation, så reduceres 

styrbarheden set fra den offentlige serviceleverandørs side. I traditionelle offentligt leverede 

ydelser, herunder også den nuværende hverdagsrehabilitering, der har vi relativt meget kontrol 

over hvad der leveres, jvnf. Hansen, Eskelinen & Dahl's (2011) diskussion af magtrelationen 

mellem professionel og borger, og at der kan leveres til alle relevante borgere. Når der gives plads 

til mere reel co-creation, så går borgernes involvering i OECD/Hirchmann's terminologi ud over 

voice og choice, ud over bidrag I form af co-production og over til at have egentlig kontrol med 

hvad der udvikles og produceres (OECD 2011; Hirchmann 1970).  I Paxton Green tids-banken er 

der mindre kontrol fra den offentlige leverandør/co-producent: "staff aren‟t responsible for getting 

people to take part in pre-determined activities that are seen to be „good for them‟ but that they 

may not want. The ideas for activities come from the members, and if none of them want to 

organise them, they just don‟t happen. .. As a result new services may not be reliably available to 

everybody and are unlikely to look exactly the same everywhere." (Boyle, Slay & Stephens 2010). 

4.3.2 Udfordringer for Hverdagsrehabilitering 2.0 

Mange kommuner arbejder som Solrød med strategier, der skal aktivere borgere og 

civilsamfundet, og søger at inddrage borgere i co-produktion af sundhed og velfærd. Man kan 

omvendt også let få den opfattelse, at der er meget snak om inddragelse af borgere og 

civilsamfund, men at de reelle ændringer måske er mere begrænsede.  

Måske er det ikke så nemt at skabe plads til mere co-creation og co-production i hverdags-

rehabiliteringsmodellen. En række udfordringer skal kunne håndteres. I interviewmaterialet 

nævnes bl.a at det kan være svært at rekruttere frivillige, og en fortælling blandt frontlinie-

personale om, at det ikke er gratis at "have frivillige", at der kan være meget arbejde for de 

professionelle i det. Co-production entusiaster argumenterer for at de professionelle skal kunne 

facilitere borgernes inddragelse i co-production i stedet for selv at levere services. (Boyle, Slay & 

Stephens 2010). Spørgsmålet er derfor: Ved vi egentlig hvordan vi faciliterer co-production og co-

creation? Svaret på dette spørgsmål er formodentligt at det vil kræve et grundigt 

udviklingsarbejde. To tentative svar kan dog diskuteres. 

Det første tentative svar kredser om hvad den professionelle ikke skal gøre. I hverdags-

rehabilitering 1.0 lærte vi, at det kan give god mening ikke at udføre opgaver. Vi skal ikke levere 

kompenserende hjælp, hvis vi i stedet i en kortere periode kan bruge tid på rehabiliterende 

indsats. I hverdagsrehabillitering 2.0 skal vi måske igen lære ikke at udføre opgaver. Vi skal 

(måske) ikke yde en rehabiliterende indsats, hvis vi kan instruere en pårørende eller naboen i 

hvordan han kan træne borgeren. Denne tanke kan udvides til også de ydelser vi egentlig ikke har 
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tid til i dag. Lipsky's tese var, at i socialt arbejde er der altid opgaver, som frontliniemedarbejderen 

kunne/burde gøre, og at dette medfører uhensigtsmæssige coping-strategier. Et eksempel på 

dette er de før diskuterede gå-ture. Der er solide faglige grunde til at lave denne form for træning, 

men reelt bliver det ikke til noget, enten pga. formelle politiske beslutninger (fx 

kvalitetsstandarder), eller fordi det bliver skåret fra igennem uformelle coping-strategier. 

Løsningen kan være at erkende, at der er nyttige og relevante opgaver, som den professionelle 

ikke skal lave, men måske er det realistisk at ringe til en pårørende, eller gå ind til naboen, og 

skabe en kontakt, så gå-turene kan blive til noget - bare ikke med en professionel. 

 

Det andet tentative svar på faciliteringsudfordringen kan være systematisk at tænke i hvad der 

motiverer pårørende, personer i netværket og andre borgere til co-creation og co-production, og 

hvordan den offentlige med-producent strategisk kan tænke i at skabe processer, der involverer 

andre aktører aktivt (Bason, 2010), og i at skabe value propositions for de forskellige typer 

borgere (Vargo & Lusch 2004), og dermed motivere til co-production jvnf. diskussionen i afsnit 

3.2.217. Uddannelse eller instruktion af pårørende eller frivillige er relevant, hvor barrieren for co-

produktion er borgernes evne til at udføre opgaver. Erfaringer fra en bred række af amerikanske, 

australske og engelske eksempler på co-production viser, at borgere, der deltager i konkret co-

produktion, motiveres både fordi de opnår glæde ved at udføre opgaverne (procesnytte), og fordi 

det giver sociale fordele (social kontakt, anseelse, status, normer). (Alford, 2009; Boyle, Slay & 

Stephens 2010). Facilitering kan her tage udgangspunkt i "nudging" (Sunstein & Thaler, 2008), at 

gøre det nemmere at træffe de "rigtige" valg, og måske lidt mere besværligt at træffe de 

"forkerte" valg. Nudging af pårørende, netværk mv, kan fx konkret gøre det lettere at blive 

opmærksom på muligheder for at deltage i co-produktion, og kan, ved at fortælle om (andre) 

borgere der arbejder frivilligt/co-producerer, indikere normer, som det kan være rart for den 

enkelte at overholde. 

4.3.3 Delkonklusion 

Der er et uafprøvet potentiale for Hverdagsrehabilitering 2.0 med øget fokus på co-creation og co-

production i hele borgerens aktuelle og potentielle netværk. Erfaringer fra andre lande og andre 

sektorer giver anledning til optimisme, men kun konkret afprøvning og evaluering vil kunne 

afdække om denne tilgang vil kunne forbedre resultaterne. Kommuner, der involverer sig i mere 

co-creation skal være bevidste om at fordelene i form af bredere værdiskabelse kan være 

                                           

17 Særligt diskussionen af Alford (2009) Bason (2010) og Vargo & Lusch (2004). 
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kombineret med mindre styrbarhed set fra kommunens side. Der er udviklingspotentialer ift. 

kommunernes evne til at facilitere co-creation og co-production, og bedre faciliteringsevne kan 

være koblet til dels erkendelse af, at der er nyttige og relevante opgaver, som den professionelle 

ikke skal lave, og dels strategisk at tænke i, hvad der motiverer den enkelte til co-creation og co-

production, og hvordan kommunen kan øge motivationen fx ved aktiv brug af nudging. 

5. Diskussion og perspektivering  

5.1 Fremadrettede perspektiver for hverdagsrehabilitering og radikal 

velfærdsinnovation 

Overfor konkluderes bla. at reel inddragelse af pårørende og netværk i hverdagsrehabilitering 

synes bremset af organisatoriske barrierer, og at der derfor er et uafprøvet potentiale for 

Hverdagsrehabilitering 2.0 med øget fokus på co-creation og co-production i hele borgerens 

aktuelle og potentielle netværk. Spørgsmålet er så: Hvordan kommer vi videre?  

Både når der designes eksperimenter med hverdagsrehabilitering 2.0, og med andre forsøg på 

radikal velfærdsinnovation, så vil det være en god idé at tage afsæt i bl.a.: 

 

1) At aktørerne, der tænkes inddraget i co-creation og co-production kan have forskellige 

motivationsfaktorer; altruisme, procesnytte, sociale benefits, mv. jf Alford (2009), og forståelse for 

disse forskellige motivationsfaktorer kan anvendes strategisk af offentlige serviceproducenter, der 

gerne vil facilitere co-creation og co-production. Dette kræver en god indsigt i hvilke 

motivationsfaktorer, der er relevante for den enkelte aktør/grupper af aktører, så man kan 

facilitere samspil mellem aktørerne, der aktivt søger at skabe fx procesnytte for den enkelte og 

sociale benefits for deltagerne.  

2) at man må indtænke og anerkende forståelsen af kommunal ældreservice som et 

institutionaliseret felt hvor leverandør-opfattelsen - "at service leveres fra professionel til  borger" - 

er en institutionaliseret organiseringsform, og den kan være en barriere for en større grad af co-

creation/co-production, der i højere grad er styret af, og udføres af, borgere/pårørende/netværk.  

3) at der må være forståelse for at frontliniemedarbejdernes hverdagssituation kan opleves 

uoverskuelig og præget af konflikterende hensyn, der giver anledning til coping-strategier. Denne 

erkendelse giver dog samtidigt muligheder for aktivt at indtænke og præge frontlinie-

medarbejdernes "coping-mekanismer", fx ved at disse inddrager pårørende i co-production, og 

dermed aflaster sig selv. Samtidigt må man være opmærksom på at co-produktion kan medføre at 
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de "nye frontliniemedarbejdere" dvs. pårørende, netværkpersoner etc. får samme behov som de 

eksisterende frontliniemedarbejdere for at udvikle coping-strategier, fx ift. modsatrettede krav og 

forventninger i hhv. deres eget hidtidige liv og i deres nye rolle som co-producenter. 

4) at der er mange udfordringer, der skal overvindes, for at co-creation og co-production kan 

udbredes, fx  hvordan det kan indbygges i udbud/konkurrenceudsættelse, at de mål man når ikke 

svarer til traditionelle performance-mål, som fx præsterede serviceydelser; samt at mange typer af 

eksisterende regulering passer dårligt sammen med co-createde samarbejder. (Boyle, Slay & 

Stephens 2010; Boyle mfl. 2011)  

5.2 Hvad jeg ikke så 

Ethvert valg er også et fravalg. Mit valg af perspektiv og teori har givet mulighed for at sætte 

fokus på særlige aspekter af problemstillingen, men denne fokusering gennem én bestemt linse 

betyder samtidigt at andre, potententielt relevante erkendelser efterlades i udkanten af synsfeltet, 

ude af fokus, og dermed forbliver uerkendte. Det kan derfor være nyttigt at reflektere over hvad 

det er, der forbliver uset, når jeg har truffet de valg jeg har gjort. Hvad har jeg ikke fået øje på 

pga. mine valg af teori og perspektiv? 

 

Et af interviewene slutter af med at interviewpersonen undrende spørger mig hvorfor jeg dog har 

haft så lidt fokus på økonomi og de økonomiske effekter i interviewet. Som forklaret under 

afgrænsningen i afsnit 2 har jeg bevidst fravalgt den positivistiske, teknisk-rationelle tilgang. Hvis 

man i stedet havde valgt denne overordnende forståelse, så ville der have kunnet være fokus på 

testning af hypotesen om at hverdagsrehabilitering faktisk påvirker kommuners udgifter til 

hjemmepleje, og en kritisk vurdering af hvorvidt de eksisterende undersøgelser af Fredericia-

modellen er designet på en måde, så de validt kan belyse denne hypotese, og hvorvidt de 

foreløbige evalueringer i de to case-kommuner bidrager med ny viden om dette. Jeg har her valgt 

at forstå økonomien i hverdagsrehabilitering som en del af den rationelle myte om hverdags-

rehabilitering som en positiv, efterlignelsesværdig organiseringsform, og dermed ikke forholdt mig 

til om den økonomiske del af denne myte i en positivistisk forstand var sand eller falsk. Et 

anderledes teorivalg ville have kunnet stille skarpt på dette, og dermed på fx at de undersøgelses-

designs, der er anvendt i de økonomiske evalueringer, som fx manglende randomisering, kan 

indebære trusler mod resultaternes validitet. Fremadrettet vil det med dette perspektiv være 

vigtigt at de økonomiske effekter af en eventuel videreudvikling af hverdagsrehabilitering med 
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fokus på en bredere co-creation og co-production bliver evalueret i et undersøgelsesdesign med 

høj intern og ekstern validitet. 

Ift. at forstå organisatoriske barrierer for co-creation og co-production har jeg valgt at anvende 

ny-institionel teori. Dette har givet fokus på organisationer i organisatoriske felter af beslægtede 

produktionsenheder, på isomorfisme indenfor feltet, og på mulighederne for at ideer "rejser" rundt 

mellem organisationerne i feltet, men undervejs oversættes mhp. tilpasning til den enkelte 

organisation. Indenfor den overordnede governance/netværkstilgang kunne man have valgt i 

stedet at forstå betingelserne for co-creation og co-production med fokus på strategisk HRM, 

Outside-In perspektivet  (Ulrich, 2011) og dynamiske kapabiliteter (Augier & Teece, 2009). Dette 

perspektiv ville formodentlig have drejet fokus over på hvad case-kommunerne gjorde for at forstå 

deres omverden og deres "kunder". Det kunne også have foranlediget at dataindsamlingen havde 

haft fokus på borgere, pårørende og civilssamfundsorganisationerne, og hvad de ønsker/forventer 

at kommunen gør, og dermed potentielt have bidraget til bedre at forstå, hvad det er for 

kompetencer kommunernes ledere og frontliniemedarbejdere skal have, for at kunne levere den 

facilitering af spirende co-production aktiviteter, som fx Boyle mfl. (2010) ser som afgørende i 

succesfulde co-production aktiviteter. 

 

6 Konklusion  

Elementer af Co-creation i form af en reel dialog mellem borger og frontliniemedarbejder om hvad 

der er vigtigt for borgeren, er en afgørende forudsætning for borgerens motivation til aktiv 

deltagelse (co-produktion), og dermed for at opnå co-created værdiskabelse, der for borger 

primært drejer sig om værdighed og frihed, og for kommunen primært drejer sig om 

omkostningsreduktion.  

Potentialerne i at inddrage pårørende/netværk synes pt. stort set uudnyttede. 

 

Hverdagsrehabilitering i det danske organisatoriske ældreplejefelt er nu en relativt veletableret 

rationel myte og en institutionaliseret praksis præget af mimetisk og normativ isomorfi. 

Institutionaliseringen af hverdagsrehabiliteringskonceptet er på samme tid en åbning for 

udbredning af den afgrænsede form for co-production og co-creation, der er indbygget i 

Fredericia-modellen, og en mulig organisatorisk barriere for udbredning af den bredere forståelse 

af co-creation og co-production, der ligger til grund for bredere civilsamfundsstrategier som fx 

radikal velfærdsinnovation.  
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Frontliniemedarbejderes coping-strategier i form af fraselektering på baggrund af skønnet 

rehabiliteringspotentiale og nedprioritering af hverdagsrehabiliteringsborgere til fordel for andre 

borgergrupper kan samtidigt fungere som en organisatorisk barriere for at co-creation og co-

produktion kommer i spil for den enkelte borger. 

Udenlandske cases indikerer at mere radikale co-creation/co-production modeller, faciliteret af det 

offentlige, men styret af og udført af borgere/pårørende/netværk/civilsamfund, rummer potentiale 

for mere omkostnings-effektive løsninger på velfærdssamfundets udfordringer. Hvis dette er 

rigtigt, og hvis det også vil være tilfældet for hverdagsrehabilitering, i en model med mere co-

creation/co-production end de nuværende modeller, så har vi i dag et uudnyttet potentiale for at 

skabe mere omkostningseffektiv opgaveløsning ved at fremme mere omfattende co-creation og 

co-production, som en del af hverdagsrehabiliteringstilbuddet. Radikal velfærdsinnovation kan dog 

også i sig selv ses som en ide, der er på rejse og under oversættelse, og hvori der ligger kimen til 

endnu en rationel myte. 

 

Der er et uafprøvet potentiale for Hverdagsrehabilitering 2.0 med øget fokus på co-creation og co-

production i hele borgerens aktuelle og potentielle netværk. Erfaringer fra andre lande og andre 

sektorer giver anledning til optimisme, men kun konkret afprøvning og evaluering vil kunne 

afdække om denne tilgang vil kunne forbedre resultaterne. Kommuner, der involverer sig i mere 

co-creation skal være bevidste om at fordelene i form af bredere værdiskabelse kan være 

kombineret med mindre styrbarhed set fra kommunens side. Der er udviklingspotentialer ift. 

kommunernes evne til at facilitere co-creation og co-production, og bedre faciliteringsevne kan 

være koblet til dels erkendelse af, at der er nyttige og relevante opgaver, som den professionelle 

ikke skal lave, og dels strategisk at tænke i, hvad der motiverer den enkelte til co-creation og co-

production, og hvordan kommunen kan øge motivationen fx ved aktiv brug af nudging. 
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7 Personlig læring, reflektion og ledelsespraksis 

I min individuelle udviklingsplan fastlagde jeg at "Aktiv rehabilitering", som er Kalundborg 

Kommunes implementering af hverdagsrehabilitering, skulle være den case, hvorom jeg udfoldede 

min egen personlige udvikling som leder på vej gennem MPG-uddannelsen. I (Hauschildt Juhl, 

2012a) har jeg diskuteret om MPG-uddannelsen har gjort mig til en bedre leder. Konklusionen er 

gengivet i tekstboks 3. Selvom det samlet er lykkedes at skabe engagement , gejst og en høj grad 

af alignment omkring hverdagsrehabilitering i Kalundborg, så gjorde denne analyse det bl.a. også 

klart at vi ikke i Kalundborg Kommune har været gode til at inddrage pårørende/netværk i 

hverdagsrehabiliteringen. Vi har derfor de samme udfordringer og potentialer omkring involvering 

af pårørende/netværk som i de to case-kommuner, og konklusionerne ovenfor synes umiddelbart 

overførbare til vores situation. 

Vi er i dag gode til at skabe 

rehabilitering i dialog og 

samarbejde med borgeren, 

men også i Kalundborg skal vi i 

gang med et udviklings-

arbejde, så vi som 

professionelle kan blive bedre 

til at facilitere pårørendes, 

netværkets og det bredere 

civilsamfunds inddragelse i co-

creation og co-production, og 

de sigtelinier for videre-

udvikling af hverdags-

rehabilitering som er diskuteret 

ovenfor i afsnit 5.1, de bliver 

samtidigt sigtelinier for mit 

eget arbejde med komme fra 

den "snævre" co-produktion i samspil med borgeren til en bredere involvering af pårørende og 

netværk i co-production. 

I forhold til erkendelsesprocesser har jeg under analysearbejdet konkret indset, hvordan det kan 

være vanskeligt at søge at studere et felt, som man samtidigt selv er en del af. Jeg havde på 

forhånd beskrevet, at jeg havde blik for, at min analyse ville være præget af min forforståelse, og 

Tekstboks 3:  

Konklusion fra opgaven "Gør MPG mig til en bedre leder?" 

I projektet om aktiv rehabilitering er det lykkedes at skabe en ændret 

hverdagspraksis, hvor der er engagement og gejst i frontlinien ift. at være 

en del af vores strategiske projekt. Der er herudover i høj grad en fælles 

forståelse, hvor top og bund i det administrative hierarki reelt forstår 

hovedideerne i indsatsen på samme måde, og der er dermed skabt en 

væsentlig grad af alignment i organisationen, som betyder, at 

frontliniemedarbejderne i hverdagen kan handle på måder, der 

understøtter strategien, også der hvor der ikke foreligger specifikke 

instrukser, og også sådan at der skabes "afsmitning" til andre opgaver. 

MPG-studiet har mere generelt påvirket min forståelse af ledelsesopgaven 

og min ledelsespraksis, sådan at min prædisposition for at tænke teknisk-

rationelt og anlægge et muddling through-perspektiv på arbejdet er blevet 

suppleret med andre perspektiver på ledelse. Forståelse for ledelse i 

netværksperspektivet har givet mig redskaber til mere og bredere 

systematisk refleksion, og til at forudse muligheder og mulige reaktioner 

hos interne og eksterne stakeholders og handle på det, og dermed kunne 

udbygge min resilience og i hverdagen udøve muddling through på et 

bedre oplyst og bredere gennemtænkt grundlag. (Hauschildt Juhl, 2012a) 
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præget af, at jeg på den ene side er leder i en kommune, og på den anden side indtager den 

studerendes/forskerens rolle, men at det ikke vil være muligt at udfylde den sidste rolle 

uafhængigt og upåvirket af den første rolle, der er en position i det system, som jeg beskuer og 

analyserer. Konkret måtte jeg erkende dette undervejs i analysen, hvor det gik op for mig, at jeg 

havde designet min interviewguide mhp. at kunne belyse institutionalisering af 

hverdagsrehabilitering, men at jeg ikke tilsvarende havde designet interviewguiden mhp. at 

undersøge en eventuel tidligere institutionalisering af kompenserende pleje. Min fortolkning af 

dette er at jeg selv er en aktør i et institutionaliseret felt, hvor den rationelle myte om 

hverdagsrehabilitering florerer, og at dette betød, at jeg også selv tog den del af myten for givet, 

der handler om at hverdagsrehabilitering er et overlegent alternativ til netop kompenserende pleje.  
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Bilag 1: Model for Radikal Velfærdsinnovation - gengivet fra (Gillinson, Horne & Baeck, 2010) 
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Bilag 2: Oversigt over udvalgt co-creation og co-production teori 

Forfatter(gruppe) Co-production 

Forståelse/Definition  

Co-creation 

Forståelse/Definition  

Relation mellem 

begreberne 

Fokus og særlige indsigter 

Vargo & Lusch (2004) 

SD logic 

participation in the creation of 

the core offering itself. It can 

occur through shared 

inventiveness, co-design, or 

shared production of related 

goods, and can occur with 

customers and any other 

partners in the value network 

Customer is always a co-creator of 

value.  

- Co-creation of value can only be 

created with and determined by the 

user   

- Value is defined by and cocreated 

with the consu-mer rather than 

embedded in output 

 

co-creation of value er 

overbegreb  

 

co-production er et underordnet 

og indlejret element I co-creation 

of value, 

forbrugeren er en "operant" (aktiv) ressource der 

deltager i co-production, ikke som en "operand" 

(passiv) resource 

Prahalad & Ramaswamy 

(2004) 

Value Co-creation 

Bla. men ikke udelukkende at 

forbrugeres indsats erstatter 

virksonhedens indsats 

Joint creation of value by the 

company and the customer.. 

allowing the customer to co-

construct the service experience to 

suit her context.. (with) .. joint 

problem definition and problem 

solving 

visse former for co-production, 

hvor kundens indsats erstatter 

virksomhedens indsats anses ikke 

som co-creation. 

Forbrugerne er vidende, netværks-koblede, 

empowered og aktive. 

 

Byggesten for interaktion mellem forbruger og 

virksomhed, der skal co-create værdi: dialog, 

adgang, transparens og involvering af forbrugeren i 

risiko-benefit afvejning (DART).  

 

OECD (2011) A way of planning, designing, 

delivering and evaluation public 

services which draws on direct 

input from citizens, service users 

and civil society organisations 

Anvendes ikke Ikke relevant Analysedimensioner ift. co-production:  

Aktører (brugere, borgere, NGO'er); Stadier 

(Planlægning, leverance, evaluering) 

Type af input  (additivt, substituerende) 

Brugerinvolvering (voice, choice, contribution, 

control) Graden af forandring ( inkrementel, radikal) 



  

Bilag 2 side 2  

 

 

NESTA/NEF 

(Boyle & Harris, 2009; 

Boyle, Slay & Stephens 

2010; Boyle mfl. 2010). 

 

Co-production means delivering 

public services in an equal and 

reciprocal relationship between 

professionals, people using 

services, their families and their 

neighbours." 

Anvendes ikke Ikke relevant Co-produktion karakteristika: 

Anerkende mennesker som aktiver; bygge på 

eksisterende kapaciteter (i civilsamfundet), 

gensidighed, netværksdannelse, udviskede skel 

mellem professionelle og borgere og fokus på 

professionelle faciliterer isf. at levere service  

Udfordringer: Udbud af opgaver med co-produktion, 

evidens, opskalering og udvikling af de 

professionelles kompetencer   

Alford (2009) any active behavior by anyone 

outside the government agency 

which: 

- Is conjoint with agency 

production, or is independent of 

it but prompted by some action 

of the agency 

- Is at least partly voluntary, and 

- Either intentionally or 

unintentionally creates private 

and/or public value, in the form 

of either outputs or outcomes. 

 

'Klient' co-production:  

Coproduction by a person with 

one or more roles of paying 

Anvendes ikke Ikke relevant Særlig focus på 'klienters' co-produktion 

 

Motivationtyper:  

håndgribelige materielle fordele , uhåndgribelig indre 

motivation (~procesnytte),  

sociale fordele (social kontakt, anseelse, status, 

gruppemedlemsskab)  

overholdelse af samfundsmæssige normer,  

 

Offentlige serviceudbyder kan søge at påvirke disse 

motivationsfaktorer med: 

- positive tilskyndelser/belønninger 

- negative sanktioner,  

Udbyder kan desuden påvirke co-produktionsadfærd 

ved at øge klienternes evne til at co-producere, fx 

gennem uddannelse/træning. 
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customer, beneficiary or 

obligate."  

 

 

Bason (2010) co-production is about the 

leveraging of people's own 

resources and engagement to 

enhance public service delivery 

a creation process where new 

solutions are designed with people, 

not for them 

 Offentlige virksomheder kan lede co-creation 

innovations-processer gennem:  

- Involvering af designere 

- prototyping  

- antropologiske metoder  

- 'innovationslaboratorier'  

- 'co-creation workshops'. 
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Bilag 3: Interviewguide V 1.0 1.11.2012 
 

0. Indledning:  
 

Formål, form, varighed, fokus på borgere/pårørende/borgerens netværk der deltager, anonymitet mm. 

 

Del af master, hvordan borgere, pårørende personer i borgerens netværk inddrages i det rehabiliterende 

arbejde. 1,5 time, udgangspunkt åbent, i kan bede om anonymitet. 

 

1. Ide og Design: 
 

Hvordan opstod ideen? Inspiration? Hvem bidrog til design, hvordan? 

- Borgere i målgruppen involveret? 
- Frontliniemedarbejdere? 

- Andre? Konsulenter, NGO, frivillige, forskere, andre kommuner? 
 

Hvad er kernen i projektet? Vigtige karakteristika? 

 

Anerkende mennesker som aktiver; bygge på eksisterende kapaciteter (i civilsamfundet), gensidighed, 

netværksdannelse, udviskede skel mellem professionelle og borgere, professionelle faciliterer isf. at levere 

service  

 

Hvordan får en borger tilbuddet? Hvordan fastlægges indholdet for den enkelte borger? 

 

I hvilken grad fastlægges det konkrete indhold for den enkelte borger af 1) besluttet 

design/kvalitetsstandard, 2) ved visitation, 3)undervejs i rehabiliteringsarbejdet? 

 

2. Roller 
 

Hvilken rolle har borgeren? 

- Og i virkeligheden? 
- Aktiv?, vidende? netværkskoblet?, empowered? dialog, transparens?, fordele-ulemper? 
- Bidrager borgeren konkret og håndgribeligt? … med at skabe værdi?  
 

Hvilken rolle har frontliniemedarbejderen? 

- Og i virkeligheden? 
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Hvilken rolle har pårørende/personer i borgerens netværk? 

- Og i virkeligheden? 
 

3. Udfordringer og barrierer 
 

Hvilke udfordringer har der været undervejs i projektet? 

Hvad har i gjort ved dem? 

 

Professionsforståelse? "save grene af"? , hvis det er svært at nå det hele - afværgestrategier? 

Kompetencer? 

Modstand / modvilje ? 

 

Borgernes evne til at bidrage? Motivation? 

 

4. Resultater 
 

Succes? Hvorfor/hvorfor ikke? Livskvalitet (værdiskabelse), omkostninger? Hvor sikkert er det? 

 

I hvilken grad har inddragelse af borgeren/pårørende/netværk været betydende for resultater? 

 

5. Hverdagsrehabilitering som en del af kommunernes tilbud 
 

Er hverdagsrehabilitering en naturlig del af kommunernes tilbud i dag? 

 

Hvad ville dine kolleger i andre kommuner tænke, hvis i besluttede ikke at have et tilbud? 

 

Ligner jeres tilbud det andre kommuner har? Hvorfor / hvorfor ikke? 

 

(isomorfisme, løse koblinger, org. hykleri, oversættelse) 

 

6. Fremtiden 
 

Hvad skal der ske med projektet fremover? 

 

- Udbygges, afvikles … nye udviklingstiltag, opskalering? 
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- Kan borgerne spille en mere aktiv rolle? Hvordan? 
 

- Netværkssamarbejde med flere ? Pårørende, andre ældre? frivillige? borger-til-borger? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

…. 

 

 Hvordan kan co-creation og co-production bidrage til at Hverdagsrehabilitering skaber selvhjulpenhed og 

reducerer behovet for kompenserende pleje. 

 Hvilke organisatioriske barrierer eksisterer for anvendelse af co-creation / co-production som en del af 

implementeringen af Hverdagsrehabilitering, og hvilken betydning de kan have for mulighederne for at 

forbedre omkostningseffektiviteten. 

 Kan øget brug af co-creation eller co-production bidrage til at videreudvikle Hverdagsrehabilitering mhp. at 

opnå større selvhjulpenhed og mindre behov for kompenserende plej



  

 

 


