
 

Dokumentation - workshop om processen 
med Överenskommelsen - 8:e juni 
 
Syftet med workshopen var att stärka det gemensamma språket och förståelse för 

samverkansprocesser och hur de möjliggöras. Syftet var också att börja formulera det 

gemensamma syftet med just den här processen och skapa en gemensam bild av processen och dess 

resultat på kort och längre sikt. Resultatet för den enkät som deltagarna svarade på innan 

workshopen återfinns här.  

 

Under arbetsgruppens möte den 13:e juni fortsätter arbetsgruppen med mer konkret planering av 

nästa steg. Vi kommer också fokusera på hur vi ska organisera arbetet för att klokast använda våra 

gemensamma resurser och nå de resultat vi identifierat.  

Deltagare var samordningsgruppen och arbetsgruppen samt processledarlaget  

Se organisationsskissen.  

Daniel Grönqvist från Nationella överenskommelsen var inbjuden.  

Dagen innehöll i huvudsak fem pass  

1. Vad kan vi lära av andra?  

Inspiration från andra Överenskommelse-processer. Daniel Grönqvist 

2. Dialogpass (under lunchen) 

Varför behöver vi arbeta tillsammans? 

Vad kan och vill vi uppnå med denna samverkansprocess? 

3. Tankemodeller 

Enkel, komplicerad, komplex. För att sortera vilken typ av utmaning man har framför sig och 

vilken typ av process som behövs.  

”Andetaget” För att illustrera en process där man genom samverkan och dialog arbetar fram 

resultat (till skillnad från en linjär, expertbaserad process)  

4. Vart ska vi och vad bär oss dit.  

Presentation av en tolkning av vart vi ska, visionen och 2 steg för att ta oss dit.  

5. Dialogpass   

Vad utmanar oss som individer och organisationer med denna process? 

Vilka principer kan guida oss i samarbetet? 

 

  

 

  

https://drive.google.com/file/d/0By9UU5Om3XZPTE9Rd05LMlZCT2s/view?usp=sharing
https://drive.google.com/open?id=0By9UU5Om3XZPTGR0Zkh2NDJZUjA


Vad kan vi lära av andra? 
Daniel Grönkvist från Nationella överenskommelsen presenterade lärdomar från andra håll i landet.  

 Skriftlig överenskommelse på relation gör ingen verkstad i sig. Men den kan hjälpa till att 

skapa trygghet i relationen för att göra verkstad som spelar roll! 

 Relation viktigare än spelregler 

 Gemensamt språk och förståelse av begrepp är viktigt.  

 Varför en överennskommelse? Vara beredda när ”det” händer? Något som kräver mer.  

 20-tal kommuner och regioner har ”skrivit under”. De som inte fokuserar på specifika 

områden utan helheten fungerar bättre.  

 Framgångsrecept enligt Daniel: Förankring + representativitet + tid och tålamod.  

 Vision + handling  

Frågor efter Daniels presentation 

 Vi har redan relationer sedan länge och verkstad. Vad är nytt? Vad är annorlunda med 

överenskommelsen?  

o Kanske är fokus på att prata stärka relationer, lära känna varandra. Inte bara prata 

konkret.  

o Bjuda in de som inte har relation. De som är utanför.   

 Om det bygger på relationer. Hur gör vi när folk byts ut? 

 Det pågår så mycket samverkan i Malmö. Det är inget nytt! 

 

Bilderna som Daniel planerat att använda för sitt pass återfinns i sin helhet här-  

  

https://drive.google.com/file/d/0By9UU5Om3XZPSjdpb3ltTnBTeEdRNXB2STRKemxObDBqTWFj/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0By9UU5Om3XZPSjdpb3ltTnBTeEdRNXB2STRKemxObDBqTWFj/view?usp=sharing


Dialogpass 1 
Under lunchen samtalade deltagarna kring nedanstående frågor. Dessa frågor ställdes också i 

enkäten inför mötet. Nedan listas punkter från vad deltagarna samtalade om under lunchdialogen 

punktvis. Via den här länken nås svaren i enkäten.  

 

Varför behöver vi arbeta tillsammans? 
 Komplexa frågor behöver nya lösningar 

 Kommunen behöver civilsamhällets kunskap och möjligheter.  

 Civilsamhället kan testa nya metoder på ett annat sätt, exempelvis Friskusgruppen. 

 Det behövs för att samhället ska inkludera alla 

 Det krävs ett annat sätt att tänka. Samhället ser annorlunda ut. Komplexiteten har ökat.  

 För ett bättre och jämlikare Malmö 

 Ökad delaktighet och starkare demokrati 

Vad kan vi uppnå med samverkansprocessen? 
 Ökad kunskap om varandra leder till ökad förståelse –  

 Utveckla partnerskapsmodeller via dialog 

 Bli fler som samverkar 

 Ta lärdomar av historier och andra kommuner 

 Att Malmö stad hittar en struktur som omfamnar olikheterna i idéburen sektor, en liknelse 

kan vara en pallet som tar höjd för olikheterna i idéburen sektor. 

 Att samverkan skall ingå i årsredovisningar och där har fokus på effekter.  

 ICNPO (FNs klassificeringssystem för ideella organiastioner) som sätt klassificera och 

tydliggöra det breda föreningslivet i Malmö 

  

https://drive.google.com/file/d/0By9UU5Om3XZPTE9Rd05LMlZCT2s/view?usp=sharing


Tankemodeller 
Svaren på enkäten inför workshopen visade att utmaningarna har en hög grad av komplexitet. Det 

finns olika behov, målbilder och inget färdigt koncept för processen. Att förstå och ha en gemensam 

bild av utmaningarnas karaktär underlättar det framtida arbetet.  

Ett problem eller utmaningar är i grunden av tre olika karaktärer. Varje situation/projekt innehåller 

utmaningar av alla dessa typer.   

 

Enkla utmaningar  

Vid enkla utmaningar är relationen mellan orsak och verkan är uppenbar för alla. Här handlar det om 

att Uppfatta, sedan Kategorisera för att sist Agera. Vi kan lätt se resultatet av insatsen och kan 

tillämpa de goda lösningar som redan finns, dvs. “bästa praxis”.  

 

Komplicerade utmaningar  

För dessa utmaningar finns det också linjära relationer mellan orsak och verkan. Men de är inte 

självklara och det kan finnas några olika. Experter med olika sakkunskaper behöver bidra för visa hur 

situationen ska hanteras och ledare fattar beslut om vilken väg de tror är bäst. Här handlar det om 

att Uppfatta, sedan Analysera för att kunna Agera. Här finns ingen "best practice" men en "god 

praktik" kan komma fram. Den kan fångas i handböcker och guider och andra med erforderlig 

utbildning kan sedan reproducera den.  

 

Komplexa utmaningar 

Vid komplexa utmaningar är de kausala sambanden svåra, näst intill omöjliga att förutse på förhand. 

Alla delar och personer i systemet påverkar varandra hela tiden. De underliggande sambanden är 

också ofta separerade av tid och rum och hänger inte sällan ihop med strukturella frågor. En situation 

kan vara, eller bli, komplex på flera sätt. De olika aktörerna kan ha olika och ibland motsatta 

värderingar eller perspektiv och inte komma överens om vilken problem som egentligen ska 

angripas. Det kan förpassa de "enklaste" utmaningarna in i domänen för komplexa utmaningar. Allt 

fler frågor blir komplexa i takt med att information delas snabbare och förändringstakten ökar. De 

sätt som vi löste ett problem för 20 år sedan kanske inte fungerar idag. Här handlar det istället om 

att Pröva - Uppfatta - Agera och arbeta för att stödja ”emergens” - ett framväxande som går bortom 

det vi kan planera fram.  Nyckeln är att engagera människor i dialog och stödja de att lära, skapa sin 

framtidsbild , hitta principer som kan guida de i handling. 

Läs mer om tankemodellen, enkel, komplicerad och komplex 

 

  

http://omtank.se/wp-content/uploads/2016/01/cynefin.pdf


För en enkel eller komplicerad utmaning passar en linjär process. En utsedd grupp gör en analys av 

situationen (A), sätter mål (B) och gör en plan för de som berörs ska nå den. 
 

A      B 

 

En process som skall hantera en utmaning av hög komplexitet behöver göras i samverkan, engagera 

många i systemet i dialog för att stödja dom skapa nya framtidsbilder och arbeta fram vägar att ta sig 

dit. Kunskapsallians och demokratiserad styrning i praktiken. 

 

 

 
 

Detta innebär att arbeta målsökande istället för målstyrt. Målet bestäms gemensamt baserat på 

mångas kunskap. Att få klarhet i syftet och via en kraftfull frågeställning som kan leda är viktigt 

initialt. Att facilitera samtal, hålla ramarna under den framväxande fasen och behålla kraften i den 

fokuserande fasen är viktiga inslag.  

 

I den stora processen pågår flera processer ”andetag”, samtidigt. Det är viktigt att fånga upp 

resultatet av dessa in i den stora processen. Resultatet av samverkande process, av ”huret” är ibland 

lika viktig som det som man kan ta på, exempelvis en underskriven överenskommelse. Ökad tillit, nya 

samarbetsrelationer, ökad kapacitet hos hela systemet leder till ökat engagemang för frågan 

framöver.  

Läs mer om tankemodellen ”andetaget” – förändring i samverkan  

http://omtank.se/wp-content/uploads/2016/01/Tre-faser-för-utforskande-och-innovation.pdf


 

Mer jämlikt Malmö 

Det finns i både Malmö stads budget för 2016,  

Avsiktsförklaringen och den en tydlig framtidsbild 

som denna process skall leda till/bidra till. 

  

Det handlar om en mer jämlik stad där alla har 

samma chans att delta i arbete, kultur, fritid, mm.  

 

 

Nya lösningar  

För att detta skall nås så målas en bild upp av en 

utvecklad samverkan som engagerar fler, ger nya 

lösningar, nya typer av verksamheter. Ett steg på 

vägen är att många fortsätter göra det som är bra 

men också tar nya konkreta steg i det nya genom 

utvecklad samverkan.  

 

En bättre plattform för samverkan 

Dessa konkreta steg kan ske när vissa förutsättningar 

är på plats. Man kan sägas att de tas utifrån en 

plattform, eller på en arena, som ramas in av 

förutsättningar.  

Vid arbetsgruppsmötet den 9:e maj arbetade vi fram 

förutsättningar/framgångsfaktorer för god 

samverkan. Dessa teman identifierades:   

 Öppenhet och dialog 

 Gemensamt syfte 

 Vilja och engagemang 

 Arena för verkstad 

 Kunskapsöverföring 

 Verktyg 

 Fokus på framgång/resultat 

I bilden till vänster formulerades förutsättningarna i 

rubrikerna Tillit, Gemensamt syfte, principer för 

samverkan, Kapacitet att samverka/metoder och 

strukturer som stödjer.   

 

Ett sätt att se processen med överenskommelsen är 

att stödja utvecklandet av dessa förutsättningar så 

att det finns en stabilare plattform, arena där 

parterna i samverkan på ny sätt kan bidra till 

visionen.  

 

 

 

Vart ska vi och vad bär oss dit?  
Presentation av en tolkning av vart process ska leda till steg för att ta oss dit. 

  

 

  

Projektets aktiviteter skall leda till detta, en 

bättre plattform för samverkan.  

 

 



Dialogpass 2. 
Under eftermiddagen samtalade deltagarna kring nedanstående frågor. Dessa frågor ställdes också i 

enkäten inför mötet. Nedan listas punkter från vad deltagarna samtalade om punktvis. Via den här 

länken nås svaren i enkäten.  

 

Hur utmanar processen att utveckla samverkan oss som individer och organisationer?  

 Kunskapsfråga. Fördomar om varandra är utmanande för oss.  

 Hur göra till hela Malmös fråga? Inte vara bidragsföreningarnas.  

 Resursfrågan utmanar. Hur detta prioriteras visar sig i resurserna som satsas.   

 Vi behöver definiera om denna process gäller civilsamhället eller idéburen sektor. 

 Det behöver finnas en känsla av styrfart och att någon tar ansvar 

Vilka principer som kan guida oss i den här processen?  

 
Öppenhet och undersökande hållning 

 Inte vara rädda för att det blir fel 

 Nöja oss med ”good enough” och sen köra på 

 Hjälpa varandra att ta nästa steg. 

 Prestigelöshet.  

 Att det ska vara öppenhet – att vi får ställa frågor utan att döma och bli dömd – att det ska 

vara högt i tak.  

 

Förståelse av begräsningar och olikheter  

 Förstå att vi har olika tempon, kultur, resurser och engagemang 

 Hjälpa varandra att utforska genom att fokusera på några frågor 

 

Gemensamt fokus 

 Fokusera på gemensamma syftet! 

 Att vi inte drivs av egennytta utan den större bilden  

 Ta hand om alla utkomster, resultat in i den stora processen 

 Mål och syfte med engagemang i olika aktiviteter är viktigt.  

 

Öppenhet - att leva god samverkan själva  

 Sträva efter att vara sin egen förebild 

 Transparens och insyn 

 Det gemensamma intresset att använda resurser väl 

 

Fokus på relationer 

 Utgå från att vi alla är här för att de har goda intentioner 

 Vi behöver lära känna varandra. 

 Fokus på att bygga relationer 

 Förtroende för varandra och att vi bekräftar varandra.  

 

 Lyfta fram de goda exemplen. 

 

https://drive.google.com/file/d/0By9UU5Om3XZPTE9Rd05LMlZCT2s/view?usp=sharing

