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VAD GÖR SAMVERKAN FRAMGÅNGSRIK? 
En workshop om hur idéburen sektor, Malmö stad och medborgarrörelser kan 

göra skillnad tillsammans. 27 september Malmö 

 

Dagens samhällsutmaningar kräver nya lösningar. Lösningar som uppnås bäst genom 

samarbeten mellan offentlig- och idéburen sektor. 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? Syftet med eftermiddagen var   

 Att lära av varandra vad som fungerar - när samverkan gör skillnad för 

Malmöborna!  

 Att få ett skarpt underlag för den överenskommelse Malmö stad och 

idéburen sektor ska sluta.  

 Att lära känna varandra, våra utmaningar och skapa tillfälle för nya initiativ 

och samarbeten att växa fram. 

  

Inbjudare för dagen var Malmöandan – överenskommelsen Malmö en 

process för att fördjupa samverkan mellan Malmö stad och idéburen 

sektor. Processledare för detta är Tom Roodri, Malmö stad, Lari Pitkä-

Kangas, Idéburen sektor. David Ershammar fungerar som processstöd 

och ledde eftermiddagens process tillsammans med Elin Turesson 

och Gabriella Olofsson.  

www.malmoandan.se 

Malmoandan.se 

http://www.malmoandan.se/
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Upplägg för eftermiddagen 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vad är Malmöandan?  
Processen med att fördjupa samverkan mellan Malmö stad och idéburén sektor 

kallas nu för Malmöandan. Men vad betyder det egentligen? Deltagarna fick skriva 

ett ord vad de förknippar med Malmöandan. Fyra centrala teman framträdde.  

Mångfald, samverka, kreativitet, värme och kaxighet, är de ord som 
sammanfattar Malmöandan 
 

 

 

 

 

 

 

 

Introduktion

Berättarcafé

Fördjupning i 
temagrupper

Open Space     
Co-Create Malmö

 Vad är Malmöandan och vad är bakgrunden till 

arbetet med  en överenskommelse om 

fördjupad samverkan i Malmö  

 

 

 När gör samverkan skillnad i Malmö?  

Vi skapar en gemensam bild av förutsättningar.  

 

Fika  

 

 Om dessa framgångsfaktorer ska prägla vår 

samverkan - vilka motkrafter – medkrafter finns 

det? Vad behöver vi som individer och våra 

organisationer göra?  

 

 Vilka initiativ tar vi för att just nu skapa Malmö 

tillsammans ännu mer? Inför Co-Create Malmö.      
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Bakgrund 
 

Tom Roodro, processledare för Malmö stad inledde med att ge en bild av 

bakgrunden:  

”Processen med Malmöandan och den överenskommelse Malmö stad och idéburen 

sektor ska sluta tar sin utgångspunkt i Malmökommissionen – som hade i uppdrag 

att ta fram vetenskapligt underbyggda strategier för att minska ojämlikheter i hälsa. 

Detta underlag ligger nu som grund för politiska beslut i Malmö stad. 

Vårt arbete kopplar väldigt tydligt kommissionens övergripande rekommendation 

om hur vi ska göra för att utjämna olikheter i hälsa, nämligen att ”förändra 

processerna genom att skapa kunskapsallianser och demokratiserad styrning”. 

I sammanfattningen av kommissionens arbete går att läsa att ”den nya typ av 

processer som vi förespråkar ska därför inte utgöra ett sidospår utan placeras helt 

centralt och betraktas som en del i skapandet av de sociala innovationer som behövs 

för en utveckling mot social hållbarhet” 

Överhuvudtaget så ges civilsamhället en viktig roll i kommissionens 

rekommendationer. Det påpekas att civilsamhället bör vara en resurs vid 

framtagande av hälsofrämjande och sammanhållande åtgärder. Vidare så betonas 

att  det ”behövs en infrastruktur inom kommunen för att kunna tillvarata 

civilsamhällets innovationskraft och kunskaper” 

Och på så vis är överenskommelsen ett medel för att utveckla och 

förstärka/fördjupa former för samverkan mellan sektorerna. 

Processen fram till en Överenskommelse, och vad som görs därefter, är mycket 

viktigare än själva överenskommelse-pappret. Överenskommelsen inte är slutet på 

något, utan bör istället betraktas som en start. Man kan se processen fram till 

undertecknandet som ett kapacitetsbyggande där vi slutligen kommer att ha ett 

fundament av en gemensam anda som vi kan utgå ifrån i framtida samverkan mellan 

sektorerna.” 
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   Samordnaren för idéburen sektor Lari Pitkä-

Kangas berättade om processöversikten 

och de aktiviteter som genomgåtts och som 

planeras.   

”Det viktiga är att processen leder till 

konkreta resultat i form av ökad kapacitet, 

fler och starkare plattformar, och bättre 

relationer som kan leda till långsiktig 

samverkan för att klara Malmös 

utmaningar”.  Översikten kan ses nedan 

eller laddas ner  här. 

 

 

”Viktigt framöver är bland annat utbildningar i medskapande och lärande 

workshops,  Co-Create Malmö,  Uppsamlingskonferens i Januari, signering i mars, 

och sedan vidare arbete.” 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

www.malmoandan.se 

http://www.malmoandan.se/
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Samverkansprinciper 
Malmöandan testar vilka principer som kan 

hjälpa oss att samverka, föra bra dialog och 

medskapa nya lösningar. Sex principer guidade 

förhållningssättet under dagen.  

 

 

 

Berättarkafé 
Är en metod för att lära och skapa mönster ur 

mångas berättelser. Alla runt bordet berättar i tur 

och ordning om en egen stärkande erfarenhet av 

när samverkan fungerade och gjorde skillnad? 

De andra lyssnar aktivt – för anteckningar om 

vilka förutsättningar som fanns på plats, som 

verkade bidra till framgången. I nästa runda 

byter alla bord och bidrar alla med vad de hört, 

lärdomarna sorteras kring varje bord. Varje bord 

hittar teman bland de framgångsfaktorer de hört. 

Dessa tematiseras slutligen. Slutresultatet 

presenteras på nästa sida. I version 2.0 av 

dokumentationen följer en analys av resultaten 

från alla bord. PÅ nästa sida följer en aggregerad 

analys som gjordes på plats.   
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Samverkans-initiativ i Malmö är framgångsrika om 
de präglas av följande 
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Fördjupning i temagrupper 
Efter fikat valde deltagarna att fördjupa sig i ett 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 framgångsfaktorn de valt kan bli mer 

levande i samverkansarbetet.  

Motkrafter - vad hindrar denna framgångsfaktor att prägla samarbete?  Medkrafter - 

vad stöder detta?  Tips till oss som individer och våra organisationer om vad vi 

behöver göra! 
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Open Space - Co-Create Malmö 
 

 Vilka initiativ behöver vi ta så vi skapar Malmö tillsammans  ännu mer?  

 Har ni behov av att fler blir delaktiga i ert initiativ?  

 Är du aktiv i ett sammanhang som behöver samverka med andra för att 

bättre nå målet? 

 Ser du en utmaning som vi kan lösa bättre genom samarbete mellan 

föreningslivet, engagerade medborgare och medarbetare i Malmö stad? 

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. Fullständig dokumentation följer. Håll 

utkik på Malmoandan.se 

 

 

 


