
Haderslev Kommune  
Redskaber, inspiration  

og metoder  

Redskaber, inspiration og metoder fra udviklingsforløbet 
“Understøttelse og udvikling af samarbejde og samskabelse” i 
Haderslev Kommune. Udarbejdet i samarbejde med Center for 
Frivilligt Socialt Arbejde og Institut for Relationspsykologi.



Introduktion  
Redskaber, inspiration og metoder  

I denne del af rapporten har vi 

samlet de redskaber og metoder, 

vi har brugt i forløbet i Haderslev. 

Dertil er der samlet inspiration fra 

vidensindsamling i forbindelse med 

projektet (særligt igennem 

telefoninterviews).  

Inspiration, redskaber og metoder er 

opdelt i tre områder:  

A. Forberedelse 

B. Udvikling og forandring  

C. Evaluering  

Formålet med denne del af rapporten 

er at give inspiration og konkrete 

værktøjer til fremadrettet at arbejde 

med samarbejde og samskabelse på 

mange niveauer i kommunen. 

Du kan således bruge denne del af 

rapporten til at finde konkrete 

redskaber til at udvikle samarbejde 

med civilsamfund og frivillige endnu 

mere fremadrettet.  



A.  Forberedelse  
 Redskab 1 Forberedelsesdrøftelse med kolleger 
 Redskab 2 Samtalekort om samskabelse 
 Redskab 3 Perspektivøvelse 

B. Udvikling og forandring  

 Redskab 4 Forandringsledelse 
 Redskab 5 OAS Oplevelse af sammenhæng 
 Redskab 6 Samskabelsesplakaten 
 Redskab 7 Civilsamfundsoverblik 
 Redskab 8 Inspiration og ideer til samarbejde 

B. Udvikling og forandring  

 Redskab 9 Samskabelsesstjernen 
  

Oversigt  
Redskaber, inspiration og metoder  
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A. Forberedelse  
Redskaber, inspiration og metoder  

At forberede sig til samarbejde og 

samskabelse er afgørende for at 

lykkes. Forberedelsen handler om 

at sætte ord på, hvorfor 

samarbejdet med frivillige 

overhovedet er på dagsordenen 

og skabe rum til frivilligheden på 

arbejdspladsen.   

Noget af det mest ødelæggende for 

ethvert initiativ til samarbejde er 

medarbejderes bekymrede miner eller 

forbehold overfor at samarbejde med 

frivillige. Det er afgørende, at både 

ledere og medarbejdere er klar til 

samarbejdet og har fået taget de 

nødvendige indledende drøftelser.

Det er således vigtigt i forarbejdet 

både at tale om hvorfor? Og 

hvordan?  

Forberedelsen handler ikke om én 

gang for alle at fastlægge de 

konkrete opgaver eller projekter, som 

frivillige skal inddrages i.  

At arbejde med mulige opgaver og 

områder kan godt være en del af en 

forberedende drøftelse, men jo mere 

åbne I fra starten kan være, jo større 

mulighed er der for nytænkning og 

udvikling i samarbejdet med frivillige 

og civilsamfund. Zoom ind på jeres 

borgeres behov, ønsker og drømme – 

og hvordan civilsamfundet på mange 

forskellige måder er en vigtig 

forudsætning for deres livskvalitet. 
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Jeg hjælper til i den almindelige hverdag i 
Borgercaféen. Jeg snakker med alle 
brugerne og kan hjælpe dem på den ene 
eller anden måde. Sommetider er det for at 
køre dem hen et sted, fordi de mangler et 
eller andet. Og mange trænger egentligt 
bare til lige at få luft. En skulder at græde 
ud ved. Et lille klem. Du skal bare have et 
godt øre, holde ud og give dem et klem og 
sige, at de er gode nok. Mange tror, at de 
ikke kan bruges til noget - og det kan de jo, 
vi er forskellige alle sammen. 

 Christel Bendorff, frivillig i    
 Borgercaféen, Haderslev

“ 
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Redskab 1  
Hvorfor og hvordan? 
Forberedelsesdrøftelse med kolleger  

Formål: Indledningsvis drøftelse af 

frivillighed og civilsamfunds-

samarbejde på arbejdspladsen 

ved hjælp af film og 

dialogspørgsmål. 

I forbindelse med forløbet i Haderslev 

Kommune blev der udarbejdet en 

række små film med eksempler på, 

hvordan civilsamfund og frivillighed 

allerede nu spiller en vigtig rolle. 

Som en forberedelse til samarbejdet 

kan det anbefales at se filmene i 

medarbejdergruppen og drøfte de 

fire spørgsmål, som også står centralt i 

flere af filmene: 

- Hvorfor er mennesker frivillige? 

- Hvordan har frivilligheden ændret 

sig? 

- Hvad kendetegner godt samarbejde 

mellem frivillige og personale? 

 - Hvor går grænsen for frivillighed? 

Drøft også supplerende, hvilke ønsker 

og behov jeres brugere har, og 

hvordan frivilligheden og 

civilsamfundet kan gøre en forskel her. 

Instruktion 

Drøftelsen kan både foregå i par, 

grupper og i større grupper. Drøftelsen 

kan finde sted som cafédialog, hvor 

deltagerne flytter rundt mellem 

borde. 
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Redskab 2  
Samtalekort om samskabelse  

Formål: At indlede dialog om 

samarbejde og samskabelse ved 

at give deltagerne mulighed for at 

drøfte egne erfaringer og tanker. 

Som indledning til en drøftelse om 

samarbejde og samskabelse kan disse 

samtalekort være en god måde at få 

alle til at bidrage med egne 

erfaringer og få alle stemmer i spil.  

Instruktion 

Print samtalekortene ud i et passende 

antal og klip dem ud, så hver person 

har ét kort.  

Bed deltagerne finde sammen to og 

to. Giv dem nogle minutter til at 

færdiggøre sætningerne på kortene. 

Skift efter 3-4 minutter eller bed 

deltagerne selv markere, når de er 

klar til at skifte til en ny makker. 
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Redskab 2  
Samtalekort om samskabelse  
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Redskab 3  
Perspektivøvelse - samarbejde med 
flere øjne  

Formål: Samarbejde og 

samskabelse handler i høj grad om 

at bringe flere perspektiver i spil - 

samt at forstå og respektere de 

forskellige perspektiver.  

Som en forberedelse til styrket 

samarbejde med frivillige og 

civilsamfundet kan det være en god 

idé at se på arbejdspladsen, jeres 

opgaver og forandringerne med flere 

forskellige perspektiver. 

Øvelsen fungerer godt som en 

fortsættelse af tidligere drøftelser om 

samarbejde og samskabelse. 

Instruktion 

Udvælg mellem 3 og 6 perspektiver, 

som I gerne vil inddrage i dialogen 

om samarbejde og samskabelse. Det 

kan fx være perspektiver hos: 

Lederen, kontaktpersonen, borgeren/

brugeren, pårørende, forvaltningen, 

medborgere, økonomichefen, 

naboerne, frivillige, foreningsledere. 

Del jer op i grupper (mindst 2 personer 

i hver) og giv hver gruppe et 

perspektiv, som de skal se på 

samarbejde og samskabelse med.  
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Redskab 3  
Perspektivøvelse - samarbejde  
med flere øjne  

… Giv grupperne 10-15 minutter til at 

forberede sig på følgende spørgsmål: 

- Hvad vil de være optagede af? 

- Hvad vil de være bekymrede for? 

- Hvilke ideer kunne de have? 

Saml deltagerne i plenum og bed de 

forskellige grupper præsentere, 

hvordan deres perspektiv på 

samarbejde og samskabelse kunne se 

ud. Udpeg en ordstyrer, som både 

kan udfordre og knytte perspektiverne 

sammen og skabe koblinger. 
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Samskabelsesprojekter skaber arbejds-
fællesskab i lokalområdet; man kommer 
til at kende hinanden.  Man tager noget 
offentligt, noget privat, noget frivilligt og 
noget engagement og kommer ned i 
en gryde, og så kommer der mere ud af 
det, end de hver især kunne gøre selv. 
Så samskabelse skabt af borger-
budgettering, og skabt af den tillid, 
kommunen har vist os, er enormt 
spændende at være med i. 

 Johannes Mortensen,  
 Hoptrup Borgerforening  
 

“ 
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B. Udvikling og forandring  
Redskaber, inspiration og metoder  

I dette afsnit findes redskaber til 

både at håndtere forandring og 

mening internt i medarbejder-

gruppen og til at skabe 

idéudvikling om, hvordan 

samarbejdet kan udvikle sig med 

eksterne parter. 

At arbejde med samarbejde og 

samskabelse med frivillige og 

civilsamfund handler i høj grad også 

om forandringsledelse på den enkelte 

arbejdsplads. At skulle samarbejde 

handler også om at gentænke 

faglighed og egen rolle som leder 

eller medarbejder. Derfor findes der i 

dette afsnit to redskaber til at styrke 

arbejdet med udvikling og forandring 

i medarbejdergruppen (nr. 4 og 5).

Samtidigt er der behov for at arbejde 

med ideudvikling om, hvordan 

samarbejde eller samskabelse kan ske 

og med hvem.  

Alle erfaringer og undersøgelser på 

området viser, at det mest afgørende 

i etablering af samarbejde er mødet 

mellem mennesker – at få sat ansigter 

på hinanden.  

Det er i mødet, at de gode ideer og 

samarbejdet i praksis opstår. Derfor er 

redskaberne til samarbejde og 

samskabelse (nr. 6 og 7) også egnede 

til udvikling sammen med brugere, 

pårørende, frivillige og andre, som vil 

spille med. 

12



Redskab 4  
Forandringsledelse - hvor er vi?  

Forandringer kan være svære og 

mislykkes ofte af mange grunde. 

Den amerikanske professor John P. 

Kotter har udviklet nedenstående 

model til at forstå, hvorfor nogen 

forandring lykkes og anden ikke 

gør.  

Kotters forandringsmodel viser, 

hvordan succesrig forandring 

forudsætter både nødvendighed, 

klart grundlag, kapacitet og konkrete 

’første skridt’.  Samtidigt viser den, 

hvad der kan ske, hvis ikke alle fire 

forudsætninger for forandring er til 

stede. 

Instruktion 

Drøft i grupper, hvorvidt I oplever, at 

de fire forudsætninger for forandring 

til en mere samskabende tilgang i 

jeres faglige arbejde er på plads.  

Drøft om de forskellige elementer er til 

stede - og i hvilken grad.  

Drøft også, om dette kendetegner 

hele medarbejdergruppen - eller kun 

dele af den? 
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Redskab 4  
Forandringsledelse - hvor er vi?  
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Redskab 5  
OAS - Oplevelse af sammenhæng 

Et andet bud på et redskab, 

hvormed man kan se på og 

analysere forandringsprocesser, er 

den israelsk-amerikanske professor 

i medicinsk sociologi Aaron 

Antonovskys teori om ’oplevelse af 

sammenhæng’ OAS (sense of 

coherence (SOC)).  

Antonovsky peger på, at vores evne 

til at skabe sammenhæng påvirker 

vores evne til at håndtere udfordrin-

ger.  

Sammenhæng skabes ifølge 

Antonovsky gennem:  

• Forståelse 

• Håndterbarhed    

• Meningsfuldhed.  

Forståelse 

Markante og livsforandrende 

begivenheder opleves forståelige, 

frem for tilfældige og uforklarlige - 

livet er ikke kaotisk.  

Håndterbarhed 
Troen på, at vi kan håndtere de 

vanskeligheder, vi kommer ud for. Det 

kan være ved egen hjælp, eller ved 

at tro på, at der findes andre 

muligheder.  

Håndterbarhed gør, at vi ikke bliver 

ofre for omstændighederne. Vi kan 

møde faren uden at føle os 

magtesløse – vi mister ikke kontrollen.
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Redskab 5  
OAS - Oplevelse af sammenhæng 

Meningsfuldhed  
Oplevelse af at udfordringen/livet har 

en dybere mening. Meningsfuldhed 

afhænger af, om vi under livets 

prøvelser evner at søge efter en 

mening og gøre alt, for at komme 

videre. At vi tror på, at livet trods alt 

har en mening. 

Instruktion 

Drøft OAS scoren i forhold til de 

forandringer I og kolleger går 

igennem. Brug en skala fra 1-10 for 

hvert spørgsmål. 

Runde 1 

Overvej individuelt (7 min): 

 - Hvad er din OAS score på 

 frivillighedsområdet? 

 - Hvad er dine kollegers?

Hvad er dine kollegers OAS? 

 Forståelse:  1 - 10 

 Håndterbarhed: 1 - 10 

 Meningsfuldhed: 1 – 10 

Runde 2 

Drøft i grupper (20 minutter): 

Hvad er din/jeres OAS-score? 

Hvad kunne øge din OAS–score? 

Runde 3 
Saml op i plenum: Hvordan ser det ud 

med forståelsen, håndterbarheden 

og meningsfuldheden i vores gruppe? 

Hvordan kan vi på sigt styrke den? 

Hvad skal der til? 
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Redskab 6  
Samskabelsesplakaten 

Det kan være svært at vide, 

hvordan man i praksis kan komme 

til at samskabe, hvem man skal 

samarbejde med, og hvordan 

man sammen udvikler nye ideer 

og løsninger.  

Undervejs i forløbet i Haderslev har vi 

arbejdet med en samskabelsesplakat, 

som har hjulpet til at identificere 

mulige samskabelsestemaer og ideer 

og finde ud af, hvem der kunne 

inddrages. 

Instruktion 

Herunder beskrives samskabelses-

plakatens trin en for en. Arbejdet kan 

gennemføres i både mindre og større 

grupper. 

Step 1: Målgruppen 
Drøft følgende spørgsmål og notér 

svarene i boksen: 

- Hvem er jeres målgruppe, som I 

kender dem? 

- Hvilke ressourcer har de? 

- Hvad er deres ønsker, drømme og 

behov? 

- Hvilke ønsker og behov bliver ikke 

nødvendigvis dækket på nuværende 

tidspunkt? 
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Redskab 6  
Samskabelsesplakaten 

Step 2: Samskabelsestemaet 
Drøft følgende spørgsmål og notér 

svarene i boksen: 

• Identificér et behov eller en 

udfordring, som I vil bruge som 

tema for jeres videre arbejde. 

• Hvad er et godt tema for 

samskabelse? 

- Det er virkeligt – det skal  

findes derude! 

- Det er let-forståeligt. 

- Det er muligt at gøre noget ved 

det. 

- Flere parter kan med fordel  

spille med. 

- Det giver jer lyst til at handle. 

Step 3: Hvem kan bidrage?  
Drøft spørgsmålene og notér svarene i 

boksen: 

• Brainstorm på, hvem der kan 

deltage i samskabelsen. IKKE hvem 

der skal løse problemet i praksis, 

men hvem der kan bidrage til at 

tænke nyt om temaet. 

• Brainstorm ud fra: 

- Hvem kender I, der er i berøring 

med målgruppen? 

- Hvem kunne have interesse for 

temaet? 

- Hvem kunne være interessante  

bidragsydere lokalt? 
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Redskab 6  
Samskabelsesplakaten 

Step 4: Idéudvikling  
Det er her de personer, I har udvalgt i 

brainstormen, inviteres med i en 

idéudviklingsproces. Som en 

forberedelse kan I arbejde med 

følgende spørgsmål: 

Udvælg 3-4 personer fra step 3 og 

drøft: 

- Hvad vil de være optagede af? 

- Hvad vil de være bekymrede for? 

- Hvilke ideer kunne de have? 
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Når kommunen ringer og beder om en 
frivillig til en opgave, så siger vi ‘nej, men 
måske kan vi finde en forening.’ Det er 
nemlig meget vigtigt for os, at frivillige 
indgå i en sammenhæng på deres 
egne præmisser. Frivillige skal aldrig bare 
blive en gratis vikar, men altid arbejde 
ud fra en sammenhæng og en sag.   

 Rasmus Hejsel, daglig leder,  
 FrivilligCenter, Haderslev

“ 
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Redskab 7  
Civilsamfundsoverblik 

Hvem kan vi samarbejde og 

samskabe med? Der kan være 

mange måder at samarbejde 

med civilsamfundet på. Ofte 

tænker man først på frivillige og 

foreninger, men der er flere 

muligheder for at finde og 

inddrage ressourcer i 

lokalsamfundet. Der er også 

naboer, pårørende og ikke mindst 

brugeren selv som mulige frivillige. 

Instruktion 

Drøft i grupper eller plenum i to 

runder. Skriv på plakaten. 

Runde 1 (farve 1): Notér alle de 

kontakter og samarbejder, I allerede 

har med de forskellige grupper. 

Runde 2 (farve 2): Brainstorm på, 

hvem der kunne samarbejdes med 

under de forskellige grupper. 
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Redskab 7  
Civilsamfundsoverblik 
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Redskab 8 
Inspiration og idéer til samarbejde 

Her er samlet en række ideer fra 

allerede eksisterende projekter 

eller projekter på tegnebrættet i 

Haderslev Kommune. Idéer til 

samskabelse og samarbejde fra 

virkeligheden. 

Lokalsamfund og naboer 

- Banke på hos naboer og 

naboinstitutioner for at snakke om, 

hvad vi kan give hinanden.  

- Sætte en annonce i lokalavisen om, 

at ”vores døre er åbne”. 

- Invitere lokalområdet indenfor til et 

uformelt møde eller åbent hus.

- Et samarbejde med lokale spejdere 

som kan komme og lave bål. 

Generelt bare åbne op for at 

lokalsamfundet bruger vores grønne 

arealer - Vi vil gerne, at lokalområdet 

er tilstede i vores baghave.  

- Samarbejde med produktionsskolen  

- Kontakt med en lokal efterskole 

Etablerede foreninger 

- ”Et rart sted at være” og mulighe-

derne i samarbejde med dem. 

- I samarbejde med Røde Kors og 

Frivillighedens Hus finde besøgsvenner, 

der også kan lave praktisk hjælp for 

psykisk syge borgere. 
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Redskab 8 
Inspiration og idéer til samarbejde 

Frivillige enkeltpersoner 

-Spinning dag, hvor de frivillige skal 

komme og spinne med vores 

beboere. 

- Lave et skubbehold, der vil med ud 

på ture og skubbe de borgere, der 

sidder i kørestol. 

- Tandemcykelture med frivillige og 

borgere. 

- Studerende eller personer, der 

overvejer et bestemt fag (fx 

pædagog, fysioterapeut, el. lign.), 

kan komme og ”prøve det af” som 

frivillig. 

Borgere i andre  

kommunale institutioner 

- Låne lokaler ud til fritidshjemmet eller 

foreninger, som kan komme og lave 

aktiviteter, imens vores borgere ser på. 

- Børn fra dagplejen kan komme og 

være sammen med ældre på 

plejecentret. 

- ”Har en drøm om at implementere 

en børnehave i vores institution”. 
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Redskab 8 
Inspiration og idéer til samarbejde 

 

 

Borgerne selv 

- Psykisk udfordrede borgere som 

besøgsvenner/handymankorps. 

- Engagere borgerne i det lokale 

foreningsliv.  

- En spændende ide vi også har fået: I 

stedet for at se frivillige komme her, så 

tænker vi også i at vores borgere kan 

være frivillige. 

Pårørende og venner 

- Have en forældregruppe op at køre, 

der skal fungere lidt ligesom en 

mødregruppe, hvor forældre kan 

erfaringsudveksle og tale om 

udfordringer og succeshistorier. 

- Forældre og pårørende, der kommer 

og hjælper med fester, 

arrangementer og andre aktiviteter. 
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Frivillighed er helt grundlæggende gode 
mennesker, der gør noget godt for andre. 
Det kan godt være, at vi, hvis vi kigger år 
tilbage, kun tænkte på frivillighed som 
mennesker, der var medlem af en 
organisation, men i dag handler frivillighed 
dybest set om gode mennesker, der gør 
noget godt for andre. Og kommunens rolle 
i det er, at sørge for, at de rammer er til 
stede, så de mange gode mennesker har 
mulighed for det. 

 Peter Chortsen Isak,  
 afdelingschef,   
 Haderslev Kommune

“ 
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Samskabelsesstjernen er et 

procesværktøj, der hjælper 

samskabere med at a) forstå, b) 

evaluere og c) udvikle væsentlige 

aspekter af samarbejde og 

samskabelse.  

Samskabelse er en dynamisk proces, 

som har brug for løbende at blive 

afstemt og evalueret i forhold til de 

personer, relationer og organisationer 

der samskaber. 

Hele arbejdet med samskabelse kan 

også blive lidt stort og diffust, hvis ikke 

vi konkretiserer, hvad det er, og hvad 

det ikke er. Hvad er fx forskellen på 

samarbejde, frivillighed, samskabelse 

osv.?  

For at skærpe sproget og udviklingen 

har Haderslev Kommune, Center for 

Frivilligt Socialt Arbejde og Institut for 

Relationspsykologi udviklet en  

"Samarbejdsstjerne"; en ledestjerne, 

der kan hjælpe os med at a) forstå, b) 

evaluere og c) udvikle væsentlige 

aspekter af samarbejde og 

samskabelse. 

Selvom et samarbejde kører godt, er 

der også løbende behov for at 

evaluere initiativets betydning og 

effekt.  

Evalueringen er her en mulighed for at 

drøfte og analysere de projekter, der 

kører og erfaringerne med disse.

C. Evaluering  
Redskaber, inspiration og metoder  
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Samskabelsesstjernen er et 

procesværktøj, der hjælper 

samskabere med at a) forstå, b) 

evaluere og c) udvikle væsentlige 

aspekter af samarbejde og 

samskabelse. 

Samskabelsesstjernen afspejler tre 

væsentlige aspekter af samarbejde 

og samskabelse: 1) Personlige forhold, 

som fx forståelse, engagement mm, 2) 

Relationelle forhold som fx ligeværd, 

tillid mm, og 3) Organisatoriske forhold 

som fx ledelse, finansiering mm 

Instruktion 

Alle forhold kan få en score fra 0 til 5 

alt afhængigt af, hvor meget det så 

at sige er på plads og gør sig 

gældende.  

Når alle forhold i samskabelsesstjernen 

får en score, og prikkerne forbindes 

med linjer, skabes der til sidst et 

edderkoppespind over mønsteret. 

Det, der kendetegner samskabelse 

fremfor traditionel frivillighed og 

samarbejde, er, at de organisatoriske 

forhold også prioriteres højt. Magten 

decentraliseres, så vi blandt andet 

definerer, leder og udfører velfærd 

sammen.    

Redskab 9 
Samskabelsesstjernen 
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