
- det er blevet lettere at gøre en forskel, sammen

Samskabelse



Program

 Fra borgerinddragelse til samskabelse

 Hvad er det og hvorfor gøre det? 

 Et redskab til samskabelse - TAG DEL

 Hvad er TAG DEL, hvorfor og hvordan TAG DEL?

 Borgerprofil, organisationsprofil og TAG DEL Byen

 Spørgsmål

TAG DEL er støttet af Det Obelske Familiefond og VELUX FONDEN og VILLUM FONDEN 
TAG DEL konceptet er udviklet af KPH – Københavns Projekthus og TAG DEL platformen drives som et 
selvstændigt projekt under KPH. KPH er en forening og et projekthus for kulturelle og sociale iværksættere. 
TAG DEL platformen er udviklet i samarbejde mellem KPH og Aion ApS.



SAMSKABELSE
Hvad er det?

Et buzzword?

Borgerinddragelse?

Co-production?

Social innovation?
Crowdsourcing?

Oplevelsesøkonomi?

Co-creation?

Brugerdrevet innovation?

Åben innovation

Aktivt medborgerskab?



Hvorfor gøre det?

Præmissen

 Anerkendelse af at vi ikke kan løse komplekse udfordringer alene

 Behov for innovation – nye ideer og løsninger

 Løfte sammen – vi kan ikke gøre det alene 

 Hvis løsningerne skal virke skal der være ejerskab til dem

SAMSKABELSE



Hvad er TAG DEL?

VIDEO

ET REDSKAB TIL SAMSKABELSE – TAG DEL



1. At gøre vores samfunds udfordringer 
lettere tilgængelige – gøre mere 
samskabelse muligt

1. At gøre det mere meningsfuldt for flere at 
tage del i at løse vores samfunds 
udfordringer – motivere til samskabelse

Hvorfor TAG DEL - formålet

ET REDSKAB TIL SAMSKABELSE – TAG DEL



INTRODUKTION TIL TAGDEL.DK

Kernen i TAG DEL

Udfordringer – løsninger – begivenheder

Brugerne bliver kreative medskabere af nye løsninger 

som de efterfølgende kan være med til at realisere

www.tagdel.dk



BORGEREN: John Fredensborg



BORGEREN: Jacob Vahr



ORGANISATIONEN: 



TAG DEL BYEN / Egedal



TAG DEL BYEN / Egedal



TAG DEL BYEN / Egedal



TAG DEL BYEN / Egedal



Københavns kommune:
- Digital ambassadør



Københavns kommune:
- Digital ambassadør



HVORFOR TAGDEL.DK?



HVORDAN TAGDEL.DK

4 forskellige grader af inddragelse:

•Dialog og høring

•Samskabelse

•Sameksekvering

•Den inddragende borger



Gode råd til jeres brug af TAG DEL

 Inviter netværk tænk partnerskaber, kontakt ’eksperter’

 Brug facebook og andre sociale medier

 Forestil jer, at I afholder en fysisk workshop (bare online)

 Gå selv forrest

 Anerkend og ros alle bidrag – stil spørgsmål

 Gør community management til rutine

 Bidrag til andre udfordringer – opbyg kredit på 

goodwillkonto

 Søg inspiration i ’TAG DEL succeshistorier’ (forsiden)



Carsten Theede
M: carstentheede@gmail.com
T: 22546356

Tak for i dag!



?

SPØRGSMÅL


