
KURSBESKRIVNING 
____________________________________________________

Bra på samverkan
Leda hållbara förändringsprocesser i offentlig verksamhet

Växla upp i din roll som ledare av hållbar samverkan i offentlig verksamhet, få kläm på 
faciliteringens grundprinciper och hur du designar och leder effektiva och engagerande 

möten och processer
____________________________________________________________

9 september - 29 november 2022 
Fyra heldagar online & tre halvdagar i lärgrupp mellan kurstillfällen

● Arbetar med förändringsprocesser där många 
aktörer ska samverka

● Vill  utvecklas i din roll som samordnare, 
utvecklingsledare eller strateg

● Behöver växla upp din förmåga att leda och facilitera 
involverande och effektiva processer och möten som 
ger energi och resultat.

Kursen är för dig som...

Därför har vi skapat denna kurs…

Samverkan där många aktörer ska samarbeta och skapa förändringar är populärt – och nödvändigt – i 
dagens Sverige, särskilt när vi ska ta itu med att lösa komplexa samhällsfrågor. Det kan också vara 
ganska utmanande. 

För - hur tar vi oss framåt tillsammans, ser till att vi både når våra uppsatta mål och samskapar 
hållbara resultat och långsiktiga samarbeten? Hur säkerställer vi att det blir “mindre prat och mera 
verkstad” - samtidigt som vi bygger hållbara relationer och skapar bra samarbeten ?

Vi behöver både kunna arbeta målinriktat och strategiskt och ha med oss en förståelse för processer, 
gruppdynamiker och vad som skapar engagemang. Personligt ledarskap och genomslagskraft - att 
kunna leda andra utan att vara chef - samt att facilitera möten och leda processer med dialog som 
grund, är andra nycklar. Detta är just vad denna utbildning erbjuder.  

Genom cases, erfarenhetsutbyte och presentation av enkla teorier/modeller och konkreta verktyg 
fokuserar vi på hantering av typiska utmaningar kopplade till att ‘leda på tvären’ i projekt och 
förändringsprocesser där många olika aktörer ska samverka - speciellt inom offentlig verksamhet. 
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Innehåll - från idén om samverkan till bra samverkan på riktigt - 
och med resultat

● Att arbeta utifrån smarta mål, projekttänkande och förändringsteorin 
● Att leda processer som skapar hållbar förändring - speciellt i politiskt styrda 

organisationer, som till exempel kommuner, regioner eller andra offentliga organisationer
● Att arbeta medskapande och samskapande med många olika aktörer  
● Att leda sig själv och andra utan att vara chef
● Att planera, designa och genomföra effektiva möten som bygger goda samarbetsrelationer
● Att facilitera involverande möten - även digitalt

Metod och pedagogik

Kursen byggs på en pedagogik kopplad till 
erfarenhetsbaserat och kollegialt lärande. 

Du kommer få kunskap genom teori, inspiration 
genom erfarenhetsutbyte, insikt genom reflektion 
samt konkreta verktyg till att facilitera. 

Vi lär genom att göra och arbetar konkret med att testa 
modeller och verktyg på cases och uppgifter kopplade 
till de aktuella utmaningar du upplever i din vardag. 

Korta undervisningspass i teori, modeller och metoder 
varvas med praktiska exempel. Vi tar hänsyn till 
online-formatet - variation och mikropauser ingår!

● Kunskap om att arbeta målinriktat, strategiskt och att skapa bra processer
● Insikt i hur goda samarbetsrelationer skapar hållbara resultat av samverkan - och 

hur du går till väga
● Metoder för att planera och facilitera medskapande möten med hög grad av 

involvering och dialog
● Möjlighet för  att utvecklas i ditt personliga ledarskap och din roll som ledare utan 

formellt personalansvar
● En gedigen verktygslåda till facilitering i både fysiska och digitala möten
● Ett nätverk av yrkesprofessionella som innehar en roll som liknar din
● Boken FACILITERA! av Anna Guldstrand (Årets HR-bok 2020)

Förväntad utbyte

Det kommer finnas god tid för reflektion för ett fördjupat lärande. Detta 
arbetssätt bygger samtidigt relationer och nätverk mellan deltagarna. 
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Kursen - modul för modul- prel innehåll

Modul 1: 9 september kl 9:00 - 16:00

● Samverkan - hur blir det bra? Förändringsprocesser, mål och strategi
● Träff 1 i lärgrupp - datum bestäms gruppvis

Modul 2: 5 oktober 9:00 - 16:00

● Leda samverkan - ditt personliga ledarskap och det goda samarbetet
● Träff 2 i lärgrupp - datum bestäms gruppvis

Modul 3: 10 november kl 9:00 - 16:00: 

● Designa medskapande förändringsprocesser  och facilitera (digitala) möten 
● Träff 3 i lärgrupp - datum bestäms gruppvis

Modul 4: 29 november kl 9:00 - 16:00

● Facilitatorns verkstad - metoder och verktyg och dina nästa steg
● Lärgruppen fortsätter om så önskas

Kursen är upplagd som ett interaktivt förlopp av lärande och nätverkande och  genomförs över en 
period på sex månader från 9 september till 29 november 2022. 

De fyra heldags-träffarna sker online kl 9:00 - 16:00 på den digitala mötesplattform Zoom.  Vi bildar 
lärgrupper som träffas tre gånger en halv dag mellan  varje av de fyra kurstillfällen. I lärgruppen 
arbetar ni utifrån ett underlag som delges av kursledaren. 

Utöver detta  förväntas du att läsa boken FACILITERA! av Anna Guldstrand under perioden. 

Boken skickas till dig innan kursstart. 

Hur, när och omfattning… 

Modul 2
5 oktober

9:00-16:00
ZOOM

Modul 3
10 november

9:00-16:00
ZOOM

Modul 4
29 november
9:00-16:00

ZOOM

Modul 1
9 september

9:00-16:00
ZOOM

Lärgrupp Lärgrupp Lärgrupp

Läsa boken FACILITERA!



Mette Lindgren Helde, genomgående kursledare

Mette har jobbat inom offentlig politisk styrd verksamhet i Sverige som 
projektledare för ett ESF projekt i Kalmar Regionförbund, som utbildare på 
universitet och i offentliga organisationer och som samordnare, just nu i 
Oskarshamns kommuns bildningsförvaltning i samverkan med Skolverket. Hon 
känner till de typiska utmaningarna som är förknippade med rollen som ledare i 
samverkansprojekt och har med avstamp i egna erfarenheter skapat kursinnehållet 
som baseras på Mettes  yrkeskompetens som certifierad professionell facilitator och 
expert i interkulturell kommunikation, dialog och konfliktlösning. Mette är IAF 
(International Association of Facilitators) Certified ™ Professional Facilitator, 
utbildad mag.art i interkulturell kommunikation från Roskilde Universitet (DK) med 
en fortbildning inom konflikthantering och konfliktmediation på Center för 
Konfliktlösning (DK), där hon var en del av konsultgruppen under 10 år. Mette har 
skrivit  utbildningsmaterial, till exempel The Dialogue Handbook (2012) och 
www.kompetensverkstaden.se  – en online utbildningsplattform för att stärka den 
interkulturella kompetensen på arbetsplatsen.

Johanne Eriksen, undervisare & facilitator
Johanne handleder och coachar människor som arbetar med involverande 
utvecklingsprocesser på tvären inom offentliga och privata organisationer. Hon har 
lång erfarenhet av att utbilda inom processledning, ledarskap och grupputveckling både 
fysisk och digitalt. Johannes huvudfokus är att skapa fungerande samarbeten och 
förändringsprocesser på tvärs av områden och nivåer i organisationer. Det personliga 
ledarskapet ligger henne varmt om hjärtat och Johanne kommer med sitt engagemang 
och sin djupa förståelse för gruppdynamikens betydelse för samarbete delge sina 
kunskaper om och skapa reflektioner kring just dessa frågor.

Kursledare och facilitatorer 

Anmälan, pris och praktiskt
Kostnad: 12 500 kr + moms
Anmälan senast: 26 augusti 2022 via denna länk. 
Start: 9 september 2022.
Frågor: Du är välkommen att kontakta Mette på tel 070 -25 09 108 eller via e-post: mette@emerging.earth

Din anmälan är bindande, när du har anmält dig, betalat och fått bekräftelse. I samband med anmälan via länken framgår avbokningsvillkor mm. 
 

Emerging är en grupp av konsulter som arbetar med att leda hållbara förändringsprocesser. Med ett djupt 
engagemang och tillsammans med våra lika engagerade kunder och samarbetspartners skapar vi positiva 

förändringar som gynnar människor, planeten och samhället. 
Vi är verksamma i Danmark, Sverige och världen. 

www.emerging.earth

Henrik Challis, undervisare & facilitator
Henrik  är en erfaren processledare av medskapande utvecklingsinsatser med flerårig 
erfarenhet av innovativa processförlopp på tvären inom offentliga och privata 
organisationer till exempel i ett flertal av Skånes kommuner. Henrik är även erfaren inom 
digitalt ledarskap och onlinemöten och en kunnig, engagerad och levande förmedlare av 
hur vi kan använda digitala mötens många möjligheter. Henrik  kommer undervisa i just 
detta samt att dela med sig av sina erfarenheter kring att leda “på tvären” i utmanande 
sammanhang.

http://www.kompetensverkstaden.se/
https://www.linkedin.com/in/mette-lindgren-helde-13b2426/
https://www.linkedin.com/in/johanne-eriksen/
https://forms.gle/J6wMFnGu4CfvrsQR7
https://www.emerging.earth/
https://www.emerging.earth/
https://www.linkedin.com/in/henrikchallis/

