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Samskabelse er uden tvivl en populær frase, når talen falder på 

udvikling af samarbejder på tværs af sektorer, mellem civilsam-

fund og offentlige og private organisationer. Ord som partner-

skaber og samskabelse bliver brugt i flæng og til tider kan det 

være svært at få et fast greb om og en ensidig forståelse af be-

greberne og ikke mindst at skelne begreberne fra hinanden. Kon-

sulentfirmaet Ingerfair forsøger med lanceringen af bogen ”Sam-

skabelse eller samarbejde? Forskelle, fordele og fremgangsmå-

der” at konkretisere og sammenligne nogle af disse begreber. 

Formålet med bogen er at give et overordnet indblik i forskel-

lige former for samarbejde samt ideer og redskaber til, hvordan 

samarbejde kan udfoldes i praksis. Forfatterne tydeliggør herun-

der, hvad man skal være opmærksom på ved valg af samarbejds-

partnere samt ved organisering og koordinering af samarbejdet. 

Bogen er opbygget ud fra en blanding af praksiserfaringer, teo-

retiske overvejelser og konkrete eksempler på samarbejde. I bo-

gen fokuseres der på tre samarbejdsrelationer:

•	 Samarbejde	mellem	offentlige	organisationer	og	frivillige	or-

ganisationer

•	 Samarbejde	mellem	private	virksomheder	og	frivillige	organi-

sationer

•	 Samarbejde	mellem	frivillige	organisationer	og	frivillige	orga-

nisationer

 Bogen skaber en systematik, sammenhæng og strategisk til-

gang til tre forskellige typer af samarbejdsrelationer: Værts-

skabet, partnerskabet og samskabelse.

•	 I	værtsskabet	får	den	ene	part	stillet	ressourcer	til	rådighed	af	

den anden part. Det er fx det der sker, når det offentlige til-

deler puljemidler til frivillige organisationer.

•	 I	et	partnerskab	er	begge	parter	ligeligt	ansvarlige	for	at	nå	

til enighed om formålet med og organiseringen 

af samarbejdet.

•	 Ved	samskabelse	kobles	orga-

nisationers og enkeltpersoners 

viden og ressourcer med det 

formål at skabe nye løsninger 

på aktuelle samfundsmæssige 

problemer. Samskabelse hand-

ler om at indføre en anderledes 

tænkning og åbenhed, finde 

løsningen sammen med mål-

gruppen og bruge hinandens 

ressourcer på andre måder end 

man plejer. Anvendeligt ift lig-

værdsmålgrupper.

samskabelse eller samarbejde?
Læseren klædes på til at træffe oplyste valg om, hvorvidt sam-

skabelse er den rigtige løsning for den enkelte organisation – og 

hvad det i givet fald indebærer. Spørgsmålet er her om vi vurde-

rer, at det er lykkedes dem? Det umiddelbare svar på dette spørgs-

mål er: Ja.

Bogen giver konkret indsigt i, hvad der skal til for at udvikle 

nye samarbejder, en række gode refleksionsspørgsmål og frem-

gangsmåder til at skabe bedre resultater og til at reflektere kritisk 

over, hvordan man bedst kan realisere det fulde potentiale i sam-

arbejdet. Den fremhæver faldgruber og overvejelser, læseren skal 

gøre sig inden der indledes samarbejder. Desuden inviterer den 

til selvrefleksion over egen praksis og formål. 

Det er en meget lettilgængelig skridt-for-skridt bog, som pri-

mært retter sig mod læsere, som ikke har et grundlæggende kend-

skab til samarbejder og som ikke har orienteret sig i anden litte-

ratur omkring samarbejde. Bogen kan dog også fungere som op-

slagsværk og et redskab. 

Når det så er sagt, medfører bogens begrænsede omfang og 

lettilgængelighed, at elementer simplificeres og dermed kan kom-

me til at fremstå en smule unuancerede, hvorfor man skal have 

in mente, at bogen blot er et skud på stammen af mange bøger 

om samarbejde på tværs af sektorer. 

Men som sagt er samskabelse en populær frase og ikke mindst 

et begreb, der er genstand for megen debat, positivt som nega-

tivt. Samskabelse er denne tids svar på en innovativ og nyskaben-

de samarbejdsproces, hvor aktører på tværs af sektorer løser vel-

færdsudfordringer i fællesskab. Men det er vigtigt at fremhæve, 

at samskabelse ikke bare er noget man gør og det at igangsætte 

processer som samskabelse, fordrer engagement og risikovillig-

hed fra alle de deltagende parter. Og netop dette aspekt formår 

denne lettilgængelige og praksis-

nære bog at tydeliggøre og ikke 

mindst at italesætte og til dels kri-

tisere. For som bogen fremhæver 

er samskabelse blot én type af sam-

arbejde blandt mange mulige – og 

spørgsmålet er her, hvilken form, 

der passer bedst til den enkelte or-

ganisation.  
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