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Överenskommelsen Malmöandan – en processbeskrivning 
Under 2016 och början av 2017 pågick en process för att formulera och enas om en 

överenskommelse mellan Malmö stad och idéburen sektor i Malmö. Detta är en 

processbeskrivning som lyfter fram tänket bakom och resultaten av processen såväl 

som lärdomarna från den samma.  

Sammanfattning 
Malmöandan har varit en utforskande process där många aktörer bidragit. Vi har lärt 

oss och styrt om under resan och så här i efterhand kan vi se att varje del i processen 

varit viktig för resultaten i form av relationsbyggande, förankring och samsyn. Ett 

färdigt dokument kommer att undertecknas under 2017 och det var processen dit 

som var det viktiga!   

 

 

 

Malmöandan 

Under höstens träffar myntades begreppet ”Malmöandan” Betydelsen är: 

Vi gör det tillsammans med tillit och kaxighet!   

http://malmoandan.se/
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Vad är en överenskommelse? 

Överenskommelsen kan kanske bäst liknas vid en policy med värderingar och 

riktlinjer. Den kan användas av idéburna och Malmö stad för att förenkla och 

förbättra samverkan. Det är ett övergripande dokument som kommer att 

konkretiseras i en handlingsplan under hösten 2017. 

Så som vi ser det så är överenskommelsen ett STÖD för: 

• Fördjupad samverkan mellan Malmö stad och de idéburna i Malmö.    

• Att stärka demokratin, öka delaktigheten och inkluderingen i Malmö.    

• Det engagemang som finns i Malmö att tillsammans möta och hitta 

lösningar på stadens utmaningar. 

Vad är den inte? 

• Den säger inte vad vi ska samverka kring. 

• Den säger inte vilka som ska samverka. 

• Den löser inte alla problem som kan tänkas finnas i relationerna mellan 

sektorerna. 

• Den säger inte exakt hur alla samverkansprojekt ska gå till, men hur 

dessa kan förstärkas. 

http://malmoandan.se/
http://www.elinturesson.se/
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Bakgrund 
På hösten 2008 tog regeringen beslut om en nationell 

överenskommelse mellan idéburna organisationer inom det sociala 

området, Sveriges kommuner och landsting (SKL) och regeringen. I 

Region Skåne kom arbetet igång 2009 och har sedan dess pågått i 

processen Överenskommelsen Skåne.   

I Malmö påbörjades processen för att ta fram 

en överenskommelse på våren 2014 efter att 

Malmö ideella paraplyorganisation (MIP) 

kontaktat kommunstyrelsen i frågan. 

Kommunstyrelsen beslutade då att ställa sig 

bakom en avsiktsförklaring som uttrycker att 

”vi inlett ett samarbete med Malmö ideella 

paraplyorganisation (MIP) för att ta fram en 

övergripande lokal överenskommelse mellan 

staden och idéburen sektor” I arbetet deltog 

flera av stadens paraplyorganisationer för 

föreningslivet. Mer om det tidigare arbetet 

under 2014–2015 finns att läsa här. 

Kommunstyrelsen tog i mars 2016 beslut att 

finansiera en samordnare i idéburen sektor 

samt ett externt processtöd. Med dessa 

medel växlades arbetet upp, vilket resulterat 

i en förstärkt förankring såväl inom den kommunala organisationen som inom 

idéburen sektor. En arbetsgrupp med representanter från kommunen och idéburen 

sektor bildades.   

För 2017 har kommunstyrelsen fattat beslut om fortsatt finansiering av samordnare för 

idéburen sektor samt genomförande av dialogmöten, externt processtöd samt för en 

ceremoni i samband med att överenskommelsen undertecknas. 

I kommunfullmäktiges budgetskrivelse för 2017 står det att ”samarbetet med den 

idéburna sektorn kring stadens utmaningar ska prioriteras. Med utgångspunkt i 

överenskommelsen med den idéburna sektorn fördjupas arbetet under året”. 

 

 

  

Den idéburna sektorn 

Den idéburna sektorn 

omfattar organiserade 

verksamheter som bygger på 

demokratiska värderingar 

samt gynnar samhälls- eller 

medlemsintresset. 

Verksamheterna är 

organisatoriskt fristående från 

den offentliga sektorn och 

bedrivs i icke vinstutdelande 

föreningar, kooperativ, 

samfund, stiftelser eller 

liknande sammanslutningar.   

http://malmoandan.se/
http://www.ideburnamalmo.se/
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Syfte, mål och vision med processen 
Överenskommelseprocessen har i grunden varit en utforskande process. Därför var 

det viktigt att i början formulera vision, syfte och önskat resultat för att skapa en 

gemensam riktning. Nedan följer formuleringarna som sattes före sommaren 2016.  

Vision 
Malmö stad och idéburen sektor skapar i samverkan en öppen, demokratisk mer 

jämlik stad. Vi har gemensamma plattformar där nyskapande och etablerade 

lösningar för Malmös utmaningar kan utvecklas. Detta är Malmöandan. 

Syfte 
• Att skapa lärande bland aktörerna om vad som leder till framgång - 

framgångsfaktorer för fördjupad samverkan. 

• Att stödja långsiktighet och goda relationer mellan aktörerna. 

• Att dokumentera resultatet av lärandet i en överenskommelse som antas av 

idéburen sektor och Malmö stad. 

• Som stödjer framväxandet av nya gemensamma plattformar där aktörerna 

kan fördjupa samverkan i visionens riktning.   

Önskat resultat 
Det önskade resultatet är konkretiseringen av syftet. Eftersom ansatsen är en 

utforskande process sattes former för resultatet snarare än konkret mätbara mål.  

 

Ökad kapacitet 

• Ökad kunskap om metoder och former för 

samverkan 

 

Bättre relationer 

• Ökad kunskap om varandra  

• Ökad tillit till varandra och till 

samverkansprocesser 

 

Tydligt gemensamt fokus 

• Överenskommelse och handlingsplan för 

fördjupad samverkan 

• Fler gemensamma utmaningar att samverka 

kring 

 

  

http://malmoandan.se/
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Personer 
Aktörerna i denna process är personer i idéburna organisationer eller rörelser samt 

kommunala verksamheter som delar visionen om att vi skapar ett bättre Malmö 

tillsammans - i samverkan.  

Processen leds av representanter från Malmö stad och föreningslivet av en utsedd 

arbetsgrupp och processledare. 

Organisationskartan nedan skapades i ett försök att 

beskriva hur de olika aktörerna är kopplade till 

processen. Ett sätt att beskriva den är att det fanns 

en kärna som kallades för processledarlaget 

bestående av samordnare från Malmö stad och 

från idéburen sektor tillsammans med processtödet. 

Denna grupp hade som uppdrag att planera och 

hålla ihop den övergripande processen.  

Tätt knuten fanns en arbetsgrupp med bred representation 

från såväl staden som föreningslivet. Denna grupp hade 

regelbundna möten under året och formulerade det 

dokument som innehåller överenskommelsetexten.  

Under processen hölls ett antal stora möten där en bredd av 

aktörer bjöds in från såväl offentlig som idéburen sektor.   

Ramarna och mandatet för processen skapades också av 

en samordningsgrupp från Malmö stad samt en 

samverkansgrupp från idéburen sektor.  

 

 

  

http://malmoandan.se/
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Processbild – så här gick det till 
Under processens gång användes en översiktsbild för att ge en beskrivning av 

helheten. Den senaste versionen hittas här. Bilden nedan är tänkt att illustrera den 

resa som gjordes under processen. En resa som möjliggjorde att den färdiga 

överenskommelse-texten speglar det Malmö som vi vill arbeta för. En närmare 

beskrivning av syftet med varje moment samt resultatet kommer på nästa sida. 

  

http://malmoandan.se/
http://media.wix.com/ugd/0b15cd_37cc5221b2b04dc896e055bbc97672c6.pdf
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Genomförande  
Under processens gång hölls ett antal konferenser och träffar där en bredd av 

aktörer bjöds in. En detaljerad dokumentation finns för varje tillfälle (följ rubriklänk) här 

följer en kort översiktlig sammanfattning. Samtidigt som träffarna ägde rum har en 

arbetsgrupp jobbat kontinuerligt med att ta tillvara resultaten och omsätta dem till 

en överenskommelsetext.  

8 juni: Syfte, mål och vision för processen 
Syftet med träffen var att formulera syfte, mål och vision 

för processen Malmöandan. Resultatet var 

grundläggande för den översiktsbild som användes 

under hela processen. Syftet, målen och de principer 

som formulerades var även utgångspunkten i 

planeringen av den fortsatta processen.  

 

 

11 augusti: Vision Malmö 2040 
För att sätta Malmöandan i perspektiv och för att 

belysa vikten av samverkan hölls en 

visionsverkstad. Visionerna utgick ifrån de 

möjligheter och utmaningar som finns i Malmö 

2040. Fem visionsbilder togs fram och lämnades 

som ett inspel till Malmö Stads visionsarbete.  

 

 

27 september: Samverkansdagen 
Syftet med dagen var att samla ihop och lyfta upp 

den kunskap om bra samverkan som redan finns i 

systemet. 100 personer från Malmö stad och ideell 

sektor bidrog med sina berättelser och erfarenheter 

av samverkan. Resultatet användes för att formulera 

det första förslaget till Överenskommelsetext.   

 

 

20 oktober: Utbildning – Leda samtal om 

samverkan 
Utbildningsdagen syftade till att rusta deltagarna att 

leda dialoger och lärandesamtal om samverkan i sin 

egen eller andra organisationer. Dagen innehöll 

tankemodeller, förhållningssätt vid facilitering och 

några metoder för dialog och medskapande. 

Deltagarna förbereddes för att själva hålla en 

dialogworkshop.  

http://malmoandan.se/
https://drive.google.com/file/d/0By9UU5Om3XZPY2QyODNBcXVxaGFHQURud0VwdzVmVHJ5SURj/view
http://media.wix.com/ugd/0b15cd_37cc5221b2b04dc896e055bbc97672c6.pdf
https://www.dropbox.com/s/0o3iygxqf6w8ogk/Dokumentation%20workshop%2011%20augusti.pdf?dl=0
https://drive.google.com/file/d/0By9UU5Om3XZPeGpxNFRFd0MtSlhHWXB2WG5nNzFtU0V0Qk1V/view
https://drive.google.com/file/d/0By9UU5Om3XZPeGpxNFRFd0MtSlhHWXB2WG5nNzFtU0V0Qk1V/view
https://drive.google.com/drive/folders/0By9UU5Om3XZPbXdFSUxZTG5aVFU
https://drive.google.com/drive/folders/0By9UU5Om3XZPbXdFSUxZTG5aVFU
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En uppföljnings- och reflektionsdag hölls 15 december 

14-21 november: Co-create Malmö, 

samverkansfestival 
En vecka i November hölls en samverkansfestival 

som var en arena att bjuda in till och testa på 

samverkan kring konkreta utmaningar i Malmö. 

Ett 20-tal workshops hölls spridda över Malmö 

arrangerade av bland annat Malmö stad, 

Glokala folkhögskolan, Rädda barnen och 

Malmö Högskola.  

 

 

19 januari och 10 februari: remisskonferenser 
Under januari och februari hölls två remisskonferenser 

som en möjlighet att ge feedback på utkastet till 

överenskommelse samt ta fram förslag på 

samverkansområden till handlingsplanen. Ca 80 

personer deltog i träffarna.  

 

 

 

 

Externa arrangemang där Malmöandan deltagit 
Under året har ett antal arrangemang på samverkansområdet 

genomförts där Malmöandan varit en medarrangör eller 

deltagare. Dessa arrangemang var inte en del av den 

huvudsakliga processen men ingick i samma anda. 

Mötesplats medskapande 

En nätverksträff som genomfördes två gånger under hösten 2016 

i syfte att nätverka och lära tillsammans om medskapande.  

27 maj: Sociala labb 

En träff med fokus på metodiken kring sociala labb.   

14 december: ledarskap för samverkan 

En träff där vi reflekterade kring och delade erfarenheter kring 

vilket ledarskap som krävs i en framtid med mer samverkan. 

31 januari: Uppstart 2017  

I början av januari hade vi en uppstartsträff med syfte att kicka 

igång 2017 genom att sätta en gemensam agenda. Kvällen 

avslutades med playback teater med Teater X.   

  

http://malmoandan.se/
http://ccmalmo.se/
http://ccmalmo.se/
http://media.wix.com/ugd/0b15cd_39d2a61bbe574978ba5ef237171fd46d.pdf
https://drive.google.com/drive/folders/0By9UU5Om3XZPQUZBYTZLbVhCZDA
https://drive.google.com/file/d/0By9UU5Om3XZPRmRWd2JLV1JsWU9xV3VIc0t5Q0tFc3RjeHRB/view
https://drive.google.com/drive/folders/0B3QxDLcwWwaxbTdYRUZkdTFPcm8


 http://malmoandan.se/ 8 

 

Resultat 
Det finns både konkreta (mätbara) och mer abstrakta (märkbara) resultat av 

processen.  

En överenskommelse text 
Den färdiga överenskommelsen finns bifogad som bilaga .  

Många aktörer har nåtts 
Representanter från mer än 80 aktörer inom offentlig och 

idéburen sektor har deltagit aktivt i processen.  

Det finns identifierade samverkansområden 
Under remisskonferenserna identifierades och diskuterades bland 

annat följande samverkansområden: 

• Barnfattigdom 

• Hemlöshet 

• Utanförskap 

• Jobb 

• Bostäder 

• Sjuk-/Friskvård 

• Ensamhet 

• Kamratstöd 

 

Det finns engagemang för att skapa en handlingsplan 
Intresset för handlingsplanen är stort. De som varit delaktiga i 

processen är ivriga att gå till handling med stöd av den nya kunskap 

som skapats i processen.  

 

Texten är väl förankrad och betyder mycket för många 
Förankringen av texten skedde under processen att formulera den. 

Eftersom många aktörer har varit med och både skrivit och tyckt till 

om texten har den ett brett stöd.  

 

Det finns en tydlig politisk vilja  
Samtliga politiska partier har varit närvarande vid något möte. 

Beredningsgruppen för kultur, fritid och folkhälsa har agerat 

referensgrupp och har kontinuerligt hållits uppdaterad om processen.  

Det har under hela året funnits ett starkt stöd för processen, även om 

viss kritik mot såväl tid, resurser och brist på konkreta åtgärder har 

funnits. Detta har att göra med hur man uppfattar projekt och 

processer. I projekt är resultatet känt från början liksom hur och i vilken 

form det ska tas fram. I processer vet man ofta i vilken form, men inte 

vad. 

  

http://malmoandan.se/


 http://malmoandan.se/ 9 

 

Det finns en ökad kunskap om samverkan i systemet 
Mycket fokus har lagts på att lyfta, sprida och utveckla den 

kunskap om bra samverkan som redan finns i Malmö. Detta har 

gjorts på flera sätt:  

• Genom att leva bra samverkan under processen. 

Arbetssättet har varit medskapande. 

• Genom att dela och skapa mening från berättelser om bra 

samverkan under samverkansdagen den 27 september.  

• Genom att i flera träffar fokusera på lärande och 

kompetensbyggande inom samverkan.  

 

Nya kontakter har skapats 
Träffarna har varit fokuserade på dialog där representanter från 

olika aktörer fått tillfälle att träffa varandra på ett interaktivt sätt. 

Mycket fokus har lagts på relationsbyggande och bra möten. Som 

resultat kan en ökad tillit och sammanhållning anas.  

  

http://malmoandan.se/
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Lärdomar och rekommendationer  
Den 7 mars 2017 samlades processledarlaget för att reflektera över vad vi lärt oss om 

samverkan och medskapande under processens gång. Vi har sammanställt våra 

lärdomar i en 9-punktslista som vi vill skicka vidare till andra som tar sig an liknande 

processer:   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tack! 
Tack till alla aktörer och personer inom offentlig och idéburen sektor som bidragit till 

processen! 

 

Mer info om vad som händer nu och kontaktuppgifter: 

http://malmoandan.se/ 

 

1.  Medskapande processer tar längre tid och förändrar mer 

genomgripande på flera nivåer. Det är viktigt att hålla hög 

kvalitet och visa att det funkar.   

2. Dokumentet är inte det viktigaste resultatet. Relationerna, 

kunskapen och engagemanget som byggts genom processen 

ger den stora effekten. Skapa utrymme för det! 

3. Tydlig kommunikation och att hantera förväntningar är viktigt, 

folk är generellt ovana vid denna typ av långsamma processer.  

4. Att göra ihop ger energi, resultat och mervärden som relationer, 

tillit, nya initiativ och stärkt förmåga till samarbete.  

5. Kunskapsnivån och förförståelsen om varandra och 

processerna spelar roll.  

6. Folk kommer när det finns ett starkt behov (ex. Malmövisions-

mötet 11 augusti).  

7. Avgränsa deltagandet i processen till de som delar visionen och 

syftet för att skapa mer fokus.  

8. Det är viktigt att våga testa sig fram i liten skala, tillåt 

misslyckanden och nya försök!  

9. Detta arbetssätt kan användas för alla typer av beslutsunderlag 

i komplexa frågor. 

 

http://malmoandan.se/
http://malmoandan.se/
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Överenskommelse för samverkan mellan 

idéburen sektor i Malmö och Malmö stad 

 

För ökad demokrati, delaktighet och jämlikhet i Malmö 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

Om överenskommelsen 

Den här överenskommelsen kan användas av den idéburna sektorn i 

Malmö och Malmö stad för att förenkla och förbättra samverkan för att 

stärka Malmöbornas förutsättningar till välbefinnande, hälsa och ett 

meningsfullt liv.  
Överenskommelsen är ett resultat av dialog, workshops och seminarier. I 

processen har hundratals representanter för idéburen sektor i Malmö och 

Malmö stad medverkat. Även den fortsatta processen skapar en stark 

rörelse och samverkan, läs mer på www.malmoandan.se  

Till grund för denna överenskommelse ligger kunskaperna från 

Malmökommissionens arbete.  Nationella, regionala och andra lokala 

överenskommelser har tjänat som inspiration.  

 

Överenskommelsen är ett stöd för: 

 fördjupad samverkan mellan Malmö stad och idéburen sektor i 

Malmö. 

 

 att stärka demokratin, öka delaktigheten och inkluderingen i Malmö. 

 

 det engagemang som finns i Malmö att tillsammans möta och hitta 

lösningar på stadens utmaningar  
 
 

 
 

 
 

http://www.malmoandan.se/


 

 

Vision 
 

Idéburen sektor i Malmö och Malmö stad skapar tillsammans en öppen, 

demokratisk och jämlik stad. Vi har gemensamma plattformar där både 

nyskapande och etablerade lösningar för Malmös utmaningar utvecklas.  

 

Malmöandan präglas av mod, nyfikenhet, öppenhet och tillit. Vi ser 

positivt på utmaningar i en föränderlig stad som Malmö, där vår mix av 

olikheter och kompetenser skapar en speciell drivkraft som styr 

utvecklingen framåt. 

 

 

Vägar till fördjupad samverkan i Malmö  

 

Sex grundläggande principer 
 

Den nationella överenskommelsen innehåller sex principer. Med dessa 

principer som grund har idéburen sektor i Malmö och Malmö stad valt att 

utveckla vad som bör prägla samverkan i staden.  (Läs mer på 

malmoandan.se om dessa principer.)  

 

 Självständighet och oberoende 

 Dialog 

 Kvalitet och delaktighet 

 Långsiktighet 

 Öppenhet och insyn 

 Mångfald 

 

 



 

 

 

Överenskommelsen Malmöandan - så här jobbar vi 

I dialog och samverkan har begreppet Malmöandan vuxit fram. Det 

beskriver ett förhållningssätt och den gemensamma kraft som finns i 

Malmö. 

Vi inom idéburen sektor och Malmö stad har kommit överens om att 

tillsammans arbeta enligt följande: 

 Vi visar mod, öppenhet, tillit och prestigelöshet 

 

 Vi fokuserar på långsiktighet och förverkligande av lösningar som är 

till nytta för oss i Malmö 

 

 Vi skapar och strävar efter gemensamma mål för alla oss i Malmö 

som stärker demokratin, ökar delaktigheten och jämlikheten 

 

 Vi bygger samarbeten med engagerade människor i Malmö  

 

 Vi skapar tydliga sätt att samarbeta genom de åtaganden som görs 

i överenskommelsen och i handlingsplanen  

 

 Vi respekterar varandras olikheter, drar nytta av varandras 

kompetens och skapar goda villkor så att alla kan delta utifrån sina 

förutsättningar  

 

 

 
 

 

 

 

 



 

 

Ansvar 
 

Malmö stad och den idéburna sektorn i Malmö ansvarar gemensamt för 

överenskommelsen.  

 

Malmö stad genom kommunstyrelsen och den idéburna sektorn i Malmö 

ansvarar för att arbetet organiseras, genomförs och följs upp enligt 

handlingsplanen.  

 

Malmö stad gör en årlig rapportering av samverkan med idéburen sektor i 
Malmö, till denna rapport ska idéburen sektor bidra efter behov.  
 
 
Malmö stad ansvarar för spridning av information inom den kommunala 
organisationen. 
 
Idéburen sektor i Malmö ansvarar för spridning av information till aktörer 
inom den idéburna sektorn. 
 
Idéburen sektor och samverkande organisationer samt aktiva 

medborgare som valt att samverka, ansvarar gemensamt för att 

samverkan sker i linje med denna överenskommelse.   

 
Idéburen sektor i Malmö och Malmö stad ansvarar tillsammans för att 
andra berörda aktiva medborgare och aktörer känner till 
överenskommelsen. 
 
 

 
 



 

 

Riktlinjer för handlingsplan 
 

Den idéburna sektorn i Malmö och Malmö stad åtar sig att inom ramen 

för överenskommelsen att tillsammans upprätta en handlingsplan. Den 

ska omfatta: 

 Prioriterade samhällsutmaningar att samverka kring 

 

 Samverkan kring föreningslivet, idéburen sektor och kommunens 
förutsättningar, villkor och möjligheter att samarbeta 
 

 Utveckling och stöd till lärande, kunskap och innovation som krävs 
för samverkan 
 

 Beskrivning av organisation, tidplan, kommunikation och resurser 
för genomförande av i handlingsplanen ingående aktiviteter.  
 

 

 


