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Initiativ	  Samutveckling	  –	  samhällets	  kärna	  
är	  samarbete	  

Detta	  är	  ett	  dokument	  som	  kort	  sammanfattar	  vad	  Initiativ	  Samutveckling	  (iS!)	  är,	  vad	  föreningen	  gör,	  hur	  
vi	  gör	  det	  och	  vilka	  vi	  samarbetar	  med.	  Det	  är	  ett	  dokument	  under	  ständig	  samutveckling	  som	  behöver	  
tillägg	  och	  ändringar	  över	  tiden.	  

Vad	  är	  och	  varför	  finns	  Initiativ	  Samutveckling?	  	  
Vi	  vill	  skapa	  goda	  samtal	  kring	  samhällets	  utveckling.	  Dagens	  samhällsdebatt	  verkar	  till	  stor	  del	  vara	  

regisserad	  för	  att	  underhålla.	  Men	  retorik	  utan	  lyssnande	  och	  samtal	  med	  ett	  urvattnat	  innehåll	  föder	  
passiva	  åskådare.	  Utanförskapet	  i	  samhället	  riskerar	  att	  växa	  med	  en	  otrygg	  känsla	  av	  ”vi-‐och-‐dom”.	  

Komplexa	  problem	  kräver	  flera	  perspektiv,	  men	  idag	  betonas	  de	  enkla	  greppen	  av	  såväl	  politiker	  som	  
media.	  iS!	  förbättrar	  därför	  samtalstonen	  så	  att	  allt	  fler	  kan	  bidra	  till	  att	  utveckla	  samhället.	  	  

 
Initiativ	  samutveckling	  är	  en	  obunden	  ideell	  förening	  med	  syfte	  att	  vara	  en	  katalysator	  för	  ett	  mer	  

medvetet	  samhälle.	  Vi	  är	  ett	  löst	  sammansatt	  nätverk	  av	  människor	  som	  i	  varierande	  grad	  vill	  engagera	  sig	  i	  
utvecklingen	  av	  samhället.	  iS!	  är	  mer	  av	  en	  kultur,	  än	  en	  organisation,	  som	  bidrar	  till	  det	  goda	  samtalet	  i	  
samhället.	  Vi	  utgår	  ifrån	  att	  samhällets	  kärna	  är	  samarbete.	  

 
iS!	  utvecklar	  samhällsklimatet	  så	  att	  de	  många	  perspektiven	  kan	  respekteras,	  inte	  minst	  inom	  politiken.	  Vi	  
erbjuder	  arenor	  för	  samutveckling	  av	  samhället	  till	  nyfikna	  människor	  som	  ser	  möjligheten	  att	  samtidigt	  
växa	  själva.	  iS!	  erbjuder	  öppna	  möten	  med	  goda	  samtal	  kring	  olika	  teman	  –	  i	  små	  och	  större	  lokaler,	  på	  

bibliotek	  och	  under	  Almedalsveckan.	  Denna	  mötesform	  presenterar	  vi	  som	  ett	  iScafé!	  

 
Kulturen	  och	  förhållningssättet	  samutveckling,	  sprider	  vi	  via	  sociala	  medier,	  seminarier	  och	  hundratals	  
iScafé!	  över	  landet.	  De	  många	  människorna	  är	  nyckelpersoner.	  Goda	  samtal	  underlättas	  med	  hjälp	  av	  våra	  

dialogvärdar.	  Föreningen	  är	  en	  folkbildningsrörelse	  som	  handlar	  om	  att	  tillsammans	  som	  individer,	  grupper	  
och	  samhälle	  lära	  oss	  att	  samtala	  bättre.	  Vi	  tror	  helt	  enkelt	  att	  bättre	  samtal	  i	  samhället	  leder	  till	  större	  
visioner	  hos	  fler	  medborgare!	  

	  

Hur	  arbetar	  Initiativ	  samutveckling?	  

Vår	  strävan	  är	  att	  bidra	  till	  ett	  mer	  sakligt	  och	  underbyggt	  samtal	  i	  samhället	  genom	  att	  skapa	  ramar	  för	  att	  
även	  inkludera	  människors	  känslor	  och	  osäkerhet.	  iS!	  samutvecklar	  sammnahang	  där	  olika	  perspektiv	  möts	  

utan	  debatt	  om	  vem	  som	  har	  rätt	  och	  fel.	  Vi	  bjuder	  in	  till	  ett	  samhällslaboratorium	  där	  vi	  tillsammans	  
utforskar	  vad	  ett	  gott	  samtal	  är	  och	  innebär:	  i	  det	  personliga	  livet,	  på	  arbetsplatser,	  i	  organisationer	  och	  
inom	  politiken.	  

Vår	  strategi	  är	  att	  följa	  och	  inspireras	  av	  det	  goda	  samtalets	  väg.	  
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Debatt,	  dialog	  och	  samutveckling	  

Samutveckling	  är	  när	  människor	  arbetar,	  kommunicerar,	  leker	  eller	  umgås	  tillsammans	  på	  ett	  sätt	  som	  
leder	  till	  lärande	  och	  växande.	  Detta	  lärande	  och	  växande	  är	  både	  enskilt	  och	  gemensamt.	  Jag	  lär	  genom	  dig	  

och	  din	  personliga	  utveckling.	  Du	  lär	  genom	  mig	  och	  min	  personliga	  utveckling.	  När	  vi	  som	  enskilda	  
personer	  utvecklas	  genom	  mötet	  kan	  detta	  också	  leda	  till	  ett	  bättre	  samhälle	  där	  vi	  finner	  nya	  sätt	  att	  delta	  
och	  engagera	  oss.	  Det	  goda	  samtalet	  är	  en	  startpunkt	  för	  samutveckling.	  Det	  är	  klart	  att	  vi	  kan	  lära	  av	  

varandra	  även	  när	  vi	  bråkar	  eller	  debatterar.	  Men	  det	  kan	  ta	  tid	  att	  komma	  ur	  låsningar.	  Det	  är	  enklare	  om	  
ramarna	  för	  ett	  gott	  samtal	  finns	  på	  plats,	  så	  att	  onödiga	  missförstånd	  och	  konflikter	  kan	  undvikas.	  Då	  
minskar	  laddningen	  i	  den	  underliggande	  frågan	  kring	  positionering	  i	  ”vi-‐och-‐dom”,	  och	  vi	  kan	  istället	  utgå	  

från	  de	  gemensamma	  behoven.	  

Vad	  är	  skillnaden	  mellan	  debatt,	  dialog	  och	  samutveckling?	  Vi	  har	  sammanställt	  ett	  förslag.	  

Samtalsformer:	   Debatt	   Dialog	   Samutveckling	  
Vad	  det	  handlar	  om	   Tävling	   Gemensamt	  utbyte	   Integration	  av	  perspektiv	  
Samtalsform	   Argumentera	   Samtala	  kring	  	   Utveckla	  tillsammans	  
Vad	  man	  gör	   Marknadsföra	  en	  åsikt	   Bygga	  förståelse	   Göra	  gemensamma	  val	  
Vad	  man	  söker	   Majoritet	   Lyssnande	   Överlappningar	  
Påverkan	  i	  samtalet	   Övertalning	   Insikter	   Gemensamma	  nämnare	  
Vad	  är	  saken?	   Vinna	   Förstå	  kärnfrågan	   Skapa	  ramar	  för	  beslut	  
Mötesformer	   Fast	  struktur	   Öppen	  struktur	   Flexibel	  struktur	  
Vad	  den	  enskilde	  gör	   Uttrycker	  sig	   Lyssnar	   Lär	  och	  utvecklas	  
Samtalstakt	   Oftast	  snabb	   Oftast	  långsam	   Oftast	  långsam	  
Utfall	  av	  mötet	   Vinna	  eller	  förlora	   Nya	  perspektiv	   Gemensam	  prototyp	  
	  

Initiativ	  Samutveckling	  vill	  utveckla	  det	  debatterande	  samhället,	  till	  ett	  mer	  lyssnande	  samhälle.	  Dialogen	  

skapar	  förutsättningar	  för	  en	  ökad,	  gemensam	  förståelse	  när	  individen	  börjar	  lyssna	  till	  och	  acceptera	  olika	  
perspektiv.	  Men	  samutveckling	  är	  inte	  detsamma	  som	  dialog.	  Enbart	  med	  dialog	  kan	  det	  vara	  svårt	  att	  få	  
det	  att	  leda	  i	  en	  gemensam	  riktning.	  	  

Samutveckling	  är	  när	  dialogen	  övergår	  till	  konkreta	  prototyper	  att	  senare	  kunna	  utvärdera.	  Samutveckling	  

är	  ett	  pågående	  samtal	  som	  verkligen	  leder	  till	  att	  vi	  lär	  oss,	  utvecklas	  och	  finner	  nya	  sätt	  att	  samarbeta	  för	  
att	  uppnå	  nästa	  steg	  i	  välfärden.	  Det	  skapar	  engagemang	  och	  ger	  den	  väckta	  energin	  en	  riktning	  genom	  
gemensamt	  fattade	  beslut.	  	  

Initiativ	  Samutveckling	  är	  således	  inte	  en	  diskussionsklubb.	  Det	  är	  en	  förening	  med	  det	  uttalade	  syftet	  att	  

förändra	  och	  förbättra	  samhället.	  Våra	  metoder	  bygger	  på	  ett	  tålmodigt	  och	  personligt	  välgrundat	  samtal	  
som	  fortgår	  över	  en	  längre	  tid.	  Ibland	  talar	  samutvecklare	  om	  processen.	  Då	  menar	  vi	  allt	  det	  som	  händer	  
med	  människor	  och	  deras	  relationer	  när	  de	  deltar	  i	  ett	  längre	  möte	  med	  varandra.	  Denna	  samhällsprocess,	  

som	  utvecklande	  individer	  bygger	  i	  ett	  gott	  samtalsklimat,	  förändrar	  samhället	  till	  nästa	  nivå	  av	  välfärd.	  	  
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Vilka	  aktiviteter	  ordnar	  Initiativ	  Samutveckling?	  
Initiativ	  Samutveckling	  fungerar	  på	  flera	  olika	  sätt.	  Våra	  huvudsakliga	  aktiviteter	  är	  öppna	  möten	  som	  hålls	  
regelbundet	  (iScafé!)	  och	  events	  som	  Almedalsveckan.	  Vi	  samarbetar	  även	  med	  andra	  verksamheter.	  

	  

Almedalsveckan	  

Vi	  håller	  aktiviteter	  under	  hela	  Almedalsveckan	  sedan	  2013.	  
Detta	  har	  hittills	  inkluderat	  att	  föra	  samman	  politiker	  från	  olika	  

partier,	  ordna	  medborgarsamtal	  med	  olika	  teman,	  hålla	  
dialogskola,	  större	  seminarier,	  ordna	  dans	  och	  festligheter.	  
Programmet	  samutvecklas	  både	  i	  planering	  och	  genomförande.	  

Under	  Almedalsveckan	  kan	  vi	  nå	  många	  -‐	  politiker,	  media,	  

andra	  organisationer	  och	  vanliga	  medborgare.	  Vi	  kommer	  även	  
i	  kontakt	  med	  offentliga	  personer	  som	  kan	  ge	  ledarskap	  åt	  
samutvecklingen	  genom	  att	  föregå	  med	  gott	  exempel.	  

	  

iScafé!	  

iScafé!	  (Initiativ	  Samutvecklings-‐café)	  är	  vårt	  

eget	  koncept	  som	  integrerar	  det	  personliga	  
och	  det	  medborgerliga	  mötet.	  Att	  gå	  på	  
iScafé!	  är	  alltså	  inte	  detsamma	  som	  att	  

träffas	  privat.	  Det	  är	  heller	  inte	  detsamma	  
som	  att	  delta	  i	  ett	  politiskt	  möte.	  iScafé!	  
bygger	  på	  en	  medborgerlig	  relation	  som	  

handlar	  om	  att	  vara	  sig	  själv,	  med	  sina	  
erfarenheter	  och	  kunskaper	  –	  baserat	  på	  sitt	  
engagemang	  för	  samhällsfrågor.	  En	  

dialogvärd	  håller	  i	  samtalet.	  

	  

Det	  personliga	  mötet	   iScafé!	  -‐	  balans	  mellan	  
personligt	  och	  offentligt	  	  

Det	  offentliga	  mötet	  	  

DIALOG	   SAMUTVECKLING	   DISKUSSION	  eller	  DEBATT	  
Lyssnandet	  i	  centrum	   Relationen	  till	  frågorna	  i	  centrum	   Uppgiften	  i	  centrum	  

Att	  alla	  ska	  lära	  och	  utvecklas	   Att	  lärandet	  leder	  framåt	   Att	  resultat	  eftersträvas	  
Mötet	  är	  syftet	  i	  sig	  självt	   Mötet	  skapar	  nya	  möjligheter	   Mötet	  leder	  till	  nya	  möten	  
Värme,	  gemenskap,	  nöje	   Mening,	  intresse,	  inspiration	   Professionalism,	  tydlighet	  
Öppna	  sig	  för	  andra,	  dela	   Bidra	  till	  samutveckling	   Positionering	  i	  sina	  roller	  

Samutvecklare	  inbegripna	  i	  ett	  gott	  samtal	  
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iScafé!	  på	  offentliga	  bibliotek	  

Goda	  samtal	  förs	  även	  på	  bibliotek	  där	  förbipasserande	  människor	  spontant	  bjuds	  in.	  Just	  nu	  pågår	  ett	  

samarbete	  med	  biblioteken	  i	  Nacka	  och	  Österåker	  där	  regelbundna	  goda	  samtal	  annonseras	  av	  biblioteken.	  
Även	  här	  gäller	  balansen	  mellan	  det	  personliga	  och	  det	  medborgerliga	  mötet.	  

	  

LiFT	  –	  Samarbetet	  för	  europeisk	  folkbildning	  om	  hållbarhet	  

Initiativ	  Samutveckling	  får	  resekostnader	  betalda	  i	  ett	  EU-‐projekt	  för	  att	  bidra	  till	  folkbildning	  i	  Europa.	  Vi	  
samarbetar	  med	  organisationer	  i	  andra	  länder	  om	  vuxenutbildning	  i	  ledarskapsfrågor	  kring	  omställningen	  
till	  ett	  hållbart	  samhälle.	  LiFT	  betyder	  Leadership	  for	  Transition.	  Våra	  samarbetspartners	  är:	  	  

1)	  Institute	  for	  Integral	  Studies	  (IFI)	  i	  Tyskland,	  	  

2)	  Norwegian	  University	  for	  Science	  and	  Technology	  (NTNU)	  i	  Norge	  

3)	  Business	  School	  of	  Lausanne	  i	  Schweiz	  

4)	  Center	  for	  Integral	  Leadership	  i	  Österrike	  

Inom	  ramarna	  för	  det	  internationella	  samarbetet	  kan	  också	  det	  danska	  samutvecklingsinitiativet	  nämnas,	  

Samudvikling	  i	  Köpenhamn,	  som	  vi	  är	  löst	  sammanknutna	  med.	  

	  

Samarbete	  med	  andra	  grupper	  

I	  Sverige	  samarbetar	  iS!	  med	  ett	  antal	  olika	  föreningar	  i	  olika	  sammanhang.	  Ett	  exempel	  är	  Skolvåren,	  som	  

väckt	  intresse	  med	  sin	  grundfråga:	  ”Varför	  skola?”.	  I	  samband	  med	  Almedalen	  har	  vi	  bland	  annat	  
samarbetat	  med	  Friends,	  Raul	  Wallenberg	  Academy,	  SVT,	  Gestaltakademin,	  Teater	  K	  och	  Teater	  X.	  

I	  Nacka	  samarbetar	  vi	  bland	  annat	  med	  Dieselverkstaden	  och	  Orminge	  Bibliotek.	  I	  Stockholm	  samarbetar	  vi	  
med	  Fotografiska,	  Swedish	  Music	  Hall	  of	  Fame,	  Stiftelsen	  Ekskäret	  och	  företag	  som	  tar	  samhällsansvar.	  

	  

Sammanfattningsvis	  ställer	  vi	  oss	  frågan	  	  

Istället	  för	  att	  debattera	  rätt	  och	  fel	  utifrån	  givna	  ståndpunkter	  ställer	  vi	  oss	  frågan:	  Vilken	  effekt	  får	  mötet	  

som	  fokuserar	  på	  att	  formulera	  sakfrågan	  kring	  ett	  upplevt	  problem	  i	  samhället?	  Ett	  möte	  där	  deltagarna	  är	  
uppmärksamma,	  avslappnade	  och	  närvarande	  –	  öppna	  för	  varandra,	  nya	  intryck	  och	  idéer?	  	  	  

Välkommen	  att	  ta	  kontakt.	  Initiativ	  Samutveckling	  finns	  på	  http://samutveckling.se	  och	  på	  
https://www.facebook.com/groups/samutveckling	  
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