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FRAMGÅNGSFAKTORER OCH HINDER 
FÖR SAMVERKAN. DEL 2.  
Fördjupad analys av resultat av dialog om hur idéburen sektor, Malmö 

stad och medborgarrörelser kan göra skillnad tillsammans. 27 september 

Malmö.  

100 personer samlades på eftermiddagen den 27:e september i Ungdomens hus för att 

tillsammans utforska vad som egentligen gör att samverkan lyckas och bidrar till att 

lösa Malmös utmaningar. Denna analys, del2, kompletterar den första versionen som 

gjordes direkt efter workshopen. Del 1 och 2 bör läsas som en helhet.   

 Del 1 av Dokumentationen av 27:e september 

I denna Del 2 finns en fördjupad beskrivning av resultaten av arbetet. Eftermiddagen 

gjorde många personer delaktiga i processen med hur en överenskommelse kan 

fördjupa och förnya samverkan. Dokumentation utgör ett centralt underlag för nästa 

steg, en överenskommelsen mellan idéburen sektor och Malmö stad.   

 

Materialet är analyserat och sammanställt av Elin Turesson samt tillsammans med 

David Ershammar, processtöd för Malmöandan har skrivit ihop rapporten.    

  

http://media.wix.com/ugd/0b15cd_cc43cda9a7754d9eba5e7ce14602cc19.pdf
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När gör samverkan skillnad i Malmö?  
I ett berättarcafé fick alla dela berättelser om när samverkan fungerade och gjorde 

skillnad i Malmö. Utifrån detta vaskade varje person fram tre-fyra framgångsfaktorer. 

Det blev sammanlagt 358 ord eller meningar.  

Dessa återfinns i sin helhet via länken. Nedan visualiseras alla lapparna i ett ordmoln. 

Ju större ord, ju oftare fanns dessa framgångsfaktorer i berättelserna.  

Samverkan mellan idéburen sektor och Malmö stad gör skillnad när dessa faktorer 

finns på plats, när samarbetet präglas av detta: 

 

  

https://drive.google.com/file/d/0B3QxDLcwWwaxSHpoOFdLWUIxVjQ/view?usp=sharing
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Deltagarna skapar mönster och kategorier 
Deltagarna gick sedan in i nya grupper vid nya bord. Delade sina upptäckter med 

varandra och skapade utifrån det mönster, kategorier. Vid ett tjugotal bord skapade 

gruppdeltagarna kategorier för att få en tydligare gemensam bild av vad som gör 

samverkan framgångsrik.   

 

Det totala resultatet, kategorierna från samtalen nås via denna länk.  

 

Nedan är dessa kategorier visualiserade i ett ordmoln. Ju större ord, ju fler bord var det 

som hade detta ord i sina kategorier.  

 

  

https://drive.google.com/file/d/0B3QxDLcwWwaxSHpoOFdLWUIxVjQ/view?usp=sharing
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Hinder för samverkan 
Efter fikat valde deltagarna att fördjupa sig i en av de mest framträdande 

framgångsfaktorerna. De fördelades så att mellan två-fyra grupper arbetade med 

följande tema  

1. Tillit, mod, öppenhet 

2. Gemensamt syfte/agenda 

3. Engagerade människor som kompletterar varandra 

4. Tydliga strukturer och mandat 

5. Jämbördiga parter/förutsättningar 

6. Fokus på lösning och förverkligande 

Med stöd av en mall arbetade de med hur vad som hindrar god samverkan, och att 

dessa framgångsfaktorer finns på plats i samverkansarbetet.  

 

Kulturkrockar mellan parter 
 

 olika kulturer  

 fördomar 

 olika "språk" 

 förutfattade meningar om varandra 

 rädsla/fördommar 

 olika nivåer av struktur och organisationsgrad 
hos samverkansparter 

 bromsklossar:organisationer 

 förutfattande meningar 
 

Olika mandat/förutsättningar 
mellan parter 
 

 tydliga strukturer/otydligt mandat och vice 
versa  

 olika grundförutsättningar 

 makten - ojämlik fördelning 

 otydliga mandat 

 maktobalans 

 maktobalans 

 ojämlikhet mellan förening och kommun 

 olika ekonomiska förutsättningar 

 att representanterna i samverkansprocesser har 
olika mandat 

 olika arbetsvillkor 
 

Prestige 
 

 revirtänkande  

 konkurrens 

 organisationsegoism 

 prestige 

 prestige 

 prestige 
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Kortsiktighet 
 

 kortsiktighet 

 bristande resurser 

 ettårsbudget organisation 

 projekttrötthet 

 kostnader 
 

För stort fokus på formell 
kompetens 
 

 förändring av arbetsmarknad 

 inte överbetona formell kompetens 

 person mer än funktion 

 inte ta tillvara olika kompetenser 

 undanröja hinder för engagemang 

 oengagemang 
 

Rädsla/ovilja till förändring 
 

 rädsla för förändring 

 rädsla för att göra fel 

 bekvämlighet 

 rädsla 

 svårt att bryta invanda mönster 
 

Bristande kommunikation  
 

 otydlighet 

 brist på kommunikation  

 otydlighet 

 oklart syfte 

 dålig kommunikation 

 svårighet att definiera gemensamma mål 

 snurrar runt och fastnar i "prat" 

 ingen tar ansvar 

 konsensusbehov 
 

Hämmande strukturer 
 

 systematiseringskrav på föreningslivet 

 storleken anonymitet  

 stuprörstänk 

 stuprörstänk  

 New Public Management 

 Regelverk 

 samverkan = mål 
 

Exkluderande av parter 
 

 många dolda föreningar vi kanske samverkar 
med 25% 

 exkluderande samverkan 
 

Bristande kunskap 
 

 bristande kunskap  

 oförmåga att se utanför sitt eget område  

 okunskap 
 

 



6 
 

Osorterade Tips:  
från oss som samverkar till oss som samverkar! 
I grupperna formulerade deltagarna tips till oss som individer och till våra 

organisationer. Tips om vad vi ska göra eller hur vi bör agera för att samverkan ska 

fungera bättre.   

Tips till oss som individer 
 Våga ifrågasätta befintliga strukturer och våga se mer än det egna  

 Sök stöd! Ge inte upp vid första nej 

 Var generös med kontakter och idéer, bjud på nätverket 

 Var ödmjuk inför andras verkligheter 

 Var genuint intresserad av andra 

 Våga göra om - göra rätt!  

 Var normmedveten och normkritisk och ta personligt ansvar att agera och säga 

emot 

 Våga vara ärlig  

 Våga fråga 

 Vara öppen och lyssna 

 Sänk trösklarna, gå in med tillit från början 

Tips till oss som grupp, våra organisationer  
 Utnyttja engagemang/intresse hos individer på rätt sätt, maktfördelning 

 Lärande samverkan - sprid erfarenheter till andra och dokumentera tillsammans 

på detaljnivå  

 Förlåtande kultur, mod att våga  

 Ge förutsättningar: mandat, tid, pengar, börja i liten skala 

 Se till att det finns mandat och vilja innan man går in i en samverksansprocess 

 Stryk gamla strukturer - skapa nya!  

 Skapa nätverk för att utöka kontaktnät 

 Samverkanslots (som företagslots) 

 Jobba med nya former/modeller, våga göra nytt och tro på egna och andras 

idéer 

 Använd gemensamt språk 

 Lämna trygghetszonerna 

 förändra stuprörstänkande - skapa forum för att fler röster ska höras  

 Ge större mandat till tjänstepersoner längre ner i hierarkin 

 Se samverkan som ett kärnuppdrag 

 Inget samarbete är för litet 

 Förändra regelverket för finansiering och sök EU-pengar gemensamt 

 Malömöandan som nyhetssite (alla skriver) 

 Sänka trösklarna - mindre och snabbare utvecklingsprojekt som kan misslyckas 

 Översättningar för att skapa gemensamma normer och samhällsspråk 

 Tillämpa normmedvetenhet och normkritik 
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 Bygg strukturer och kulturer där människor vågar göra fel och misslyckas 

 Ärlighet om egna brister 

 Ha roligt tillsammans 

 Fokus på slutresultatet vem samverkar vi för?  

 använd det multikulturella och mångfaldens tillgångar, mångfald är styrka 

Open Space - Co-Create Malmö 
I det sista passet för dagen bjöds deltagarna in till att ta initiativ. Det kan vara idéer 

som väckts under eftermiddagen. Nästa steg är Co-Create Malmö – en temavecka som 

fungerar plattform där aktörer i föreningsliv eller offentlig sektor kan bjuda in till. 

Många tog initiativ till programpunkter. Dokumentation av de  

 Dokumentation av samtliga Open-Space samtal finns här  

 

 

https://drive.google.com/drive/folders/0B3QxDLcwWwaxeVRiU1ROd3MxWWc?usp=sharing

