
ATT SAMVERKA



SAMHÄLLET 
FÖRÄNDRAS



Mead, Blumer Symbolic Interactionism – YouTube

Maturana & Varela Autopoiesis and Congition: The Realization of the Living (monoskop.org)

https://www.youtube.com/watch?v=jFQIIM8IRZU
https://monoskop.org/images/3/35/Maturana_Humberto_Varela_Francisco_Autopoiesis_and_Congition_The_Realization_of_the_Living.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=jFQIIM8IRZU
https://monoskop.org/images/3/35/Maturana_Humberto_Varela_Francisco_Autopoiesis_and_Congition_The_Realization_of_the_Living.pdf


SAMVERKAN

• Möten där olika perspektiv kan synliggöras

• De inblandade delar på initiativet

• Allas kunskap uppmärksammas

• Allas värderingar uppmärksammas

• De inblandade står ut med oenighet
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LINJÄRT 

Fasta ramar

Fasta spelare 

Fasta regler

Förutsägbara kompetenser & kapacitet

Mål: Att vinna

Bockar av samverkansinsatser

Ramar förändras

Regler förändras

Spelare förändras

På förhand oförutsägbara kompetenser och 

förmågor

Mål: Att fortsätta spela

Samarbete och samverkan

CIRKULÄRT 

ATT SKIFTA TANKESÄTT -
FOTBOLLSMATCHEN

(F Madden 2021)



SAMVERKANSPROCESSEN
DIALOG BESKRIVEN I PROCESS



VAD HAR JAG FRAMFÖR MIG?
Att bedöma frågans karaktär



KOMPLEXITET

ENKLA FRÅGOR

Många har etablerad kunskap och/eller kan agera på instruktion för 

att hantera/lösa problemet. Exempel - förutsägbart linjearbete. Kan 

hanteras på samma sätt varje gång. Orsak/verkan.

KOMPLICERADE FRÅGOR

Ett fåtal har kunskap och färdighet att lösa/hantera frågan. De som 

saknar kunskap och färdighet behöver acceptera och se legitimiteten 

i både lösningar och expertis. Logiska och linjära, men kräver 

expertkompetens för att kombinera delarna. Exempel –

färdighetsarbete, ex. läkare, mekaniker. 

KOMPLEXA FRÅGOR

Ingen har full översikt eller kontroll över helheten. Dynamiska -

ordning förvandlas snabbt till oordning. Många berörda parter med 

mycket olikartade förutsättningar och olika typer av maktresurser. 

Ofta starka värderingsdrivna frågor inblandade, vilket leder till hög  

konfliktpotential. 

(le Roux & Sande, Snowden)    



STACEY 
COMPLEXITY MODEL



1. Hålla daglig verksamhet rullande, koordinera 

arbetet så det som ska göras blir gjort

2. Utforma och förbättra enskilda processer

3. Koordinera ett flertal funktioner: skapa och 

utveckla verksamhetsstrukturer och -processer 

4. Orkestrera storskaliga och hållbara 

förändringsprocesser som kräver strukturell 

transformation och/eller omgestaltning av hur 

olikartade aktörer interagerar
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Vad är det som gör att 

komplexiteten ökar?

• Arbetsuppgifterna blir mer 

sammansatta

• Problemfältens skala ökar

• Interaktion med fler intressenter 

med olikartade synsätt

• Planeringshorisonterna blir längre

• Större befogenheter över 

resursanvändning

• Mer omfattande ansvar för 

besluts-fattande

Individuell kapacitet

Källa: T Jordan - bygger på material från Iva Vurdelja och Jan De Visch





POLARITETER 
(MOTSATSER)

POLARITETER - DILEMMAN

Det finns nästan alltid dilemman i den statliga förvaltningen. 

Målkonflikter, strukturella system med inneboende polariteter, 

deltagare med olika världssyn. Att själv kunna hantera polariteter 

blir avgörande för hur processer och samtal utformas.

Polariteter kopplar till att tänka linjärt vs cirkulärt. Med nya former 

för hur man ser på en process/fråga, kan nya arbetssätt uppstå.

LINJÄRT VS CIRKULÄRT



VAR HITTAR VI DILEMMAN?

• Leta i påståenden om hur saker borde vara eller vi borde ha mer/mindre av

• Leta i frustration över hur det är just nu

• Leta efter två nyckelstereotyper

• Leta i motstånd

• Leta i utmaningar och drömmar

• Leta i företrädares argument



MÅLKONFLIKTER



VERKTYG FÖR ATT 
BEDÖMA 
KOMPLEXITET



BEDÖMA 
KOMPLEXITET
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ANALYSVERKTYG

Dialogtriagen

https://triage.dialogues.se/

https://triage.dialogues.se/


VILKA OLIKA TYPER AV FRÅGOR HAR VI ATT HANTERA? HUR 

SER VI PÅ DEM?

Låg spänning
Högre 

spänning/

konflikt

Komplexa

Enkla och/eller 

komplicerade

Dialogues


