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PARADIGMSKIFTE

Skapa vård och välfärd
tillsammans med
medborgare, 
istället för att skapa
vård och välfärd för
medborgare



Samskapande
Samskapande är en process baserad på 

delad makt och delade perspektiv



CO-PRODUCTION

Delad makt 
på lika villkor

KVALITETSFÖRBÄTTRING

KVALITETSSTYRNING

Bjuda in till 
gemensam makt

Koncentrera 
makt

KÖP- SÄLJSYSTEM
(New Public 
Management)

FÖRBÄTTRINGS-
ARBETE

SAMSKAPANDE
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Feeley, D. and Leitch, J. (2017). Three curves and seven stories. International 
Forum on Quality & Safety in Healthcare – London 2017. 
Accessed via https://qi.elft.nhs.uk/resource/derek-feeley-jason-leitch/

https://qi.elft.nhs.uk/resource/derek-feeley-jason-leitch/


McGrath, 2019, Sicilia, Sancino, Nabatchi, Guarini, 2019 

Mekanismer



Reflektion

Vad gör du som
liknar samskapande?

Vad gör du som
liknar involvering?

Samskapandeärenprocess baseradpå 
deladmaktoch deladeperspektiv



Daniel Masterson, Jönköping Academy @DrDanMasterson



Evidensgrunden för co-production

• Svaga bevis på inverkan (impacts)

• Bread term med avsaknad av focus; ju vidare begrepp desto
fantasifullare

• Många enskilda fallstudier (‘000s); bra på beskriva karaktären och 
nivå av co-production men svagt vad gäller långsiktiga effekter

• Hopp om att det kan förbättra tjänster utan att öka kostnader. Men 
obevisat

• Avsaknd av longitudinella utvärderingar

Loeffler E & Bovaird T. (2016) ‘User and Community Co-Production of Public Services: What Does the Evidence Tell Us?’ International Journal of Public 
Administration; Durose C et al. (2017) Generating ‘good enough’ evidence for co-production. Evidence & Policy  



State of the research (now)

• Moved from agenda-
setting to fact-finding

• Expanding to:
• cross-national
• comparative case studies
• experiments
• longitudinal studies

Brandsen T, Steen T, Verschuere B (Eds). (2018) Co-production and co-creation. Engaging citizens in public services. NY: Routledge 



Forskningsanslag från Forte, 27 miljoner:
Samskapa-programmet 2019-2025



Befintlig forskning

• Det finns många fallstudier av olika initiativ

• Men väsentliga gap i kunskapsläget, 
speciellt vad gäller evidensbasen:       
(Kjellström et al 2019)

• resultat (mätning)
• maktrelationer och deltagande

(mekanismer)
• ledarskap och styrning (medledarskap)
• Modeller för samskapande



Design & metoder
Longitudinell design med både kvalitativa 
och kvantitativa metoder. 

Det är interaktivt forskning som inkluderar: 
forskare, professionella och medborgare.

Jämförelser mellan fallen tillsammans med 
olika intressenter kommer at leda till såväl
praktiskt lärande och vetenskapliga
resultat.

Vi utgår från minst 9 fall (7 SV 2 UK). 



Programstruktur



Vad händer i forskningsvärlden?

• ISQua 2019 konferens I Sydafrika.  (Bertil, Boel, Andreas) 
coproduction in kvalitetsförbättring: focus på individens Hälsa 
och mötet

• NOS Nordic Exploratory Workshops Coproduction in the 
Nordic Welfare States in Transformation (Bertil, Sofia)
– Danmark- kommuner, policy, Utbildning, anslag, konsulter
– Finland- tjänstutveckling i kommuner
– Norge- oklar + civilsamhälle forskning 



Vilken kunskap behöver du?



www.jonkopingacademy.se

facebook.com/jonkopingacademy

Twitter: @jonk_academy - @sofialeadership

Prenumera på JA nyhetsbrev: kontakta jonkopingacademy@ju.se

JÖNKÖPING  ACADEMY
Center for Co-production

mailto:jonkopingacademy@ju.se


Hur mycket coproduction använder du idag?

Hur mycket skulle du vilja använda i framtiden? 
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