
 

 

  

 

Co-creation er en del af politiets 

værktøjskasse 
Co-creation er en samarbejdsform, hvor politiet sammen med relevante 

myndigheder, private virksomheder, borgere m.fl. løser fælles udfordringer, 

som er for komplekse eller omfattende at løfte alene. I co-creation præciseres 

den fælles, samlende udfordring på tværs af aktørerne for at sikre, at alles 

interesser varetages. Dette gør, at aktørerne tager ejerskab, så løsningerne 

forankres lokalt.  

Samarbejde med eksterne aktører er ikke nyt for politiet. Hver dag bidrager vi i 

uformelle samarbejder med eksterne aktører, som en naturlig del af vores 

opgaveløsning. Implementeringen af co-creation som en del af politiets metodesæt 

står på skuldrene af denne tradition. 

 

Med co-creation har vi indført en ny, fokuseret samarbejdsform, som ruster os til 

at indgå i nye samarbejder for at samskabe helhedsorienterede, bæredygtige og 

lokalt forankrede løsninger omkring særligt komplekse udfordringer. 

 

Overordnet set er co-creation derfor endnu et element i vores indsats for at blive et 

mere åbent politi, som i stadig højere grad er i stand til at involvere og samarbejde 

med det øvrige samfund. 

 

Relevant ift. komplekse udfordringer som berører mange aktører 

Co-creation anvendes på særligt komplekse trygheds- og 

kriminalitetsudfordringer, som er strategisk højt prioriterede hos politiet og alle 

andre involverede parter. 

 

Siden begyndelsen i 2014 har vi iværksat co-creation-initiativer med vidt 

forskelligt fokus og indhold. Initiativerne retter sig mod så forskellige områder 

som tryghed i nattelivet i Aalborg, trygheden i et tidligere udsat boligområde ved 

Herning, og forebyggelse og bekæmpelse af økonomisk IT-kriminalitet. 

 

Fælles for alle co-creation-initiativerne er, at de tager afsæt i den lokale 

politikreds’ strategiske prioritering af indsatser, hvor man har haft en kompleks 

udfordring, som det giver mest mening at løse i samarbejde med andre aktører, 

som også er berørt af udfordringen 

 

Mål og "ringe i vandet" 

Centerchef i Rigspolitiet Tenna Wilbert lægger vægt på, at værdiskabelsen i co-

creation-initiativerne er ligeså helhedsorienteret som den udfordring, vi vil løse 

med initiativet. 

 

"Når vi taler om resultaterne i co-creation, er det vigtigt ikke kun at se på de 
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direkte mål og de medfølgende resultater. Mindst lige så værdifulde er de 

resultater, vi aktører ikke på forhånd kan forudse, at vi i fællesskab opnår, men, 

som vi gang på gang har erfaret, udgør en væsentlig del af det samlede resultat. 

Det er ringe i vandet, eksempelvis optimering af interne arbejdsgange både hos os 

som politi og hos de øvrige aktører. Den slags procesoptimering kan ofte have stor 

værdi," fortæller hun. 

 

"Andre typer ringe i vandet kan eksempelvis være, at der bliver opstartet nye 

samarbejder mellem nogle af de deltagende aktører, fordi de undervejs i co-

creation-initiativet opdager potentialer hos hinanden, de ønsker at drage nytte af i 

andre sammenhænge.  

 

Hvis du vil vide mere om politiets co-creation metode, er du velkommen til at 

downloade co-creation værktøjskassen.   

 
 

https://www.politi.dk/da/ompolitiet/Samarbejde/cocreation/cocreationvaerktoejskassen.htm

