
VELKOMMEN TIL MORGENMØDE:

CO-CREATION WEEK
Helle Brink & Tina Andersen



Melodi: “Congratulations” af sir Cliff Richard

Yay, Co-creation
Collaboration
When we tell everyone that you create 
with me
Collaboration
It’s co-creation
We want the world to know we want to work with you. 

Who could believe that we met up happy and
created
I saw some new ideas that hadn’t been
invented
Ideas that would have been lost way before
I met you
Before I let you
come into my life

Yay, Co-creation
Collaboration
When we tell everyone that you create 
with me
Collaboration
It’s co-creation
We want the world to know we want to work with you. 

YAY, CO-CREATION



HVORFOR CO-CREATION WEEK PÅ AUB?

• Deff Projekt: “Co-creation – studerende som
medproducenter i udviklingen af bibliotekernes
læringsprodukter” 
– 8 biblioteker deltog

– Tina og Helle på vegne af AUB

– Forskellige forsøg med co-creation

– Rapport – konklusioner

• Vi skal kompetenceudvikle



HVAD ER CO-CREATION?

Co-creation betyder, at nogle er sammen (”co-”) om 
at skabe noget (”-creation”)

(Lystbæk & Harbo, 2018, s. 5)



HVORFOR KAN MAN VÆLGE AT

”CO-CREATE”?

Udgangspunktet er opfattelsen af: 

At brugerne har ressourcer, som kan bidrage til at udvikle 
produkter og services

Det overordnede formål med co-creation kan være at øge:

• Kvalitet

• Effektivitet

• Legitimitet



DE 4 P’ER 

I CO-CREATION

Kontekst

Pointe

Partnere

Processer 

Produkt



FØRSTE P: POINTE

Hvorfor vil vi co-create?

• Vi vil undersøge

• Vi vil udføre

• Vi vil udvikle

POINTE



EKSEMPLER PÅ POINTER

Hvor kan du blandt dine arbejdsopgaver se, at det 
kan give værdi at co-create med nogen?

• Nyt AUB

• Kan vores brugere finde bøgerne på hylden?

• Nyt koncept for undervisning

• AUBs hjemmeside

• Vi vil udvikle et nyt…

Det kan både være stort og småt…

POINTE



HELLE OG TINAS POINTE I DEFF

PROJEKTET

POINTE



ANDET P: PARTNERE

Hvem kan være relevante partnere?

- Afhænger af pointen

- Rekrutteringen (kan være åben eller lukket)

PARTNERE



EKSEMPLER REKRUTTERING AF

PARTNERE

• Åben invitation på facebook (i princippet alle)

• Målrettet invitation til et bestemt kursus på et 
bestemt fag på AAU (studerende)

• Målrettet invitation til et bestemt forskergruppe

• Bestemte brugere af en bestemt afdeling

• Ansættelse

• Gå ud i biblioteksrummet og tal med brugere

• Osv...
PARTNERE



HELLE OG TINAS PARTNERE I DEFF

PROJEKTET

PARTNERE



TREDJE P: PROCESSER

• Styret co-creation: biblioteket fastlægger både 
målsætning og samarbejdsprocessen

• Ansvarliggørende co-creation: biblioteket 
fastsætter målsætningen, men processen 
defineres i fællesskab

• Ligeværdig co-creation: Fælles målsætning, en 
part styrer processen

• Faciliterende co-creation: Fælles 
målsætning og samarbejdsproces

PROCESSSER



EKSEMPLER PÅ CO-CREATION 

PROCESSER

• Konceptudvikling med brugerne 

• Designudvikling med brugerne   

• Praksisudvikling med brugerne

Hvordan?

Brainstorm, brugerrespons på scenarier, feedback på 
ideer, hvem er vores brugere og hvad gør de?...

PROCESSSER



Pitch 1. meeting Interviews
Co-

creation
workshop

Paper 
prototype

Actual 
prototype



Pitch 1. meeting
Observe
teaching

Interviews Workshop Prototypes



FJERDE P: PRODUKTER

Man kan opnå:

• Ideer 

• Nyt produkt

• Større viden, der kan ændre en praksis

PRODUKTER







OPSUMMERING AF DE 4 P’ER

Kontekst

Pointe

Partnere

Processer 

Produkt
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Undersøge hvordan skal nyt 

AUB indrettes
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Undersøge hvordan skal nyt 

AUB indrettes

Åben invitation til alle der 

bruger vores fysiske bibliotek, 

Spørge folk, Facebook



OPSUMMERING AF DE 4 P’ER

Kontekst

Pointe

Partnere

Processer 

Produkt

Undersøge hvordan skal nyt 

AUB indrettes

Åben invitation til alle der 

bruger vores fysiske bibliotek, 

Spørge folk, Facebook

1 workshop –

drømmescenarier, spørge hvad 

I har brug for, hvordan ville I 

fylde dette rum ud?



OPSUMMERING AF DE 4 P’ER

Kontekst

Pointe

Partnere

Processer 

Produkt

Undersøge hvordan skal nyt 

AUB indrettes

Åben invitation til alle der 

bruger vores fysiske bibliotek, 

Spørge folk, Facebook

1 workshop –

drømmescenarier, spørge hvad 

I har brug for, hvordan ville I 

fylde dette rum ud?

Ideer, Viden om hvordan vi 

bliver brugt



Video

https://youtu.be/_ZQ8HPy1CD4


HVAD SKAL DER SKE I MORGEN?

Kontekst

Pointe

Partnere

Processer 

Produkt



SPØRGSMÅL?


