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STÖD FÖR SAMVERKAN VID 
LOKALT ÅTGÄRDSARBETE

Vad betyder samverkan för dig?
• flera aktörer jobbar tillsammans med olika saker
• Ömsesidigt utbyte för att förbättra pedagogiska program!
• Samverkan för mig är när jag gör något med någon som jag vanligtvis INTE

jobbar med - eller får någon annan att jobba ihop med någon som inte
brukar träffas osv.

• För att nå ut längre
• Samverkan är för mig att flera hjälps åt för att få till mycket bättre resultat än

vad man själv skulle kunna åstadkomma genom att man får mer olika 
kompetenser samlade

• Samarbete med andra relevanta parter för att nå bredare front
• Samverkan mellan olika parter förstärker det man gör och gör att man når ut

bredare. Samverkan är också utvecklande för ett projekt.
• Samverkan inom universitetsvärlden betyder ofta ”tredje uppgiften” alltså

sprida forskning till samhället
• Många tillsammans blir starka
• Lokala aktörer livsviktigt om man kommer utifrån med ett budskap
• Många parter med samma mål ökar sina chanser att nå detta genom

samverkan



Lokalt engagemang 
för vatten 
• Två regeringsuppdrag om

övergödning
• 20 pilotområden med

åtgärdssamordnare (ÅS)
• Stödja och utveckla frivilligt

lokalt åtgärdsarbete mot
övergödning

• Stödfunktion för ÅS



Vad är samverkan?

Allmänhetens många olika  
deltagandeformerna 
blandas ofta ihop med 
samverkan.

Allmänhetens deltagande i enlighet med vattendirektivet. 
(Illustration: Vattenmyndigheterna, S Kinberg)



Varför ska vi samverka?

• Hantera sammansatta och
svårlösta problem

• Skapa förståelse

• Legitima beslut

• Långsiktigt hållbara beslut

• Demokratiperspektiv



Olika former av 
deltagande fungerar 
olika bra för olika 
syften. 

Är samverkan lösningen på allt?

Samverkan & 
maktstrukturer

Samverkan & 
grupptillhörighet
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Grundläggande förhållningssätt

• Tillitsfulla processer och relationer
• Transparens

• Vad vill du uppnå genom samverkan och vilken nivå på
samverkan erbjuder du?

• Transparenta processer är A och O
• God kommunikation och dialogbaserat arbetssätt
• Jobba jämställt
• Olika kunskapsnivåer
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Samverkan tar 
tid 

Samverkan kräver tid, välplanerade 
möten och kontinuitet

Samverkans-
processer är 
sköra

Avsätt tid för 
att planera 
möten!

• Skapa öppenhet och 
tillit

• Formalisera arbete
• Ersättare
• Struktur för spridning av 

kunskap och information

• Genomtänkt
• Förankrad 
• Utmynna i 

gemensamma mål

• Avlastning

• Bra möte tar tid att 
planera

• Visa respekt för 
deltagarnas tid! 
Välplanerat möte och 
var väl förberedd
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Olika 
personligheter 
är en tillgång

Samverkan gynnas av en bredd av 
personligheter och ett gott ledarskap

Gott ledarskap

• Håll dig saklig
• Gå inte till 

personangrepp
• Acceptera andras åsikter 

och perspektiv
• Hitta din personliga stil

• Bredd av personligheter
• Rätt personlighet till rätt 

sak
• Eldsjälar behöver stöd
• ”Djävulens advokat” -

Ifrågasättande roll

Samverkan är 
inte alltid så 
enkel
• Hur kan du hantera en 

konfliktfylld fråga? 
• Vad gör du när folk 

beter sig illa? 
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Erfarenheter från Interreg projektet 
Water Co-Governance

http://www.northsearegion.eu/watercog/about/
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Erfarenheter från Interreg projektet 
Water Co-Governance

 Förhållningssätt
 Inbjudan
 Öppenhet
 Mångfald
 Delta på lika villkor
 Dialog
 Lyssnande
 Gemensam lärandeprocess!
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Hur kan vi jobba framåt?
• Har vi definierat ett tydligt mål med vad

samverkan ska leda till?

Vad behöver vi och vad saknas?
• hur kan jag jobba framåt?: undersöka den befintliga samverkan min

organisation redan har och se om det finns utrymme att få in mer
”havsmedvetenhet” där. Hitta och använd befintliga resurser för
samverkan. 2. Vad behöver vi/Vad saknas?: tid, prioritera? Hur ska man
locka folk till samverkan (inkl. Jag själv) när alla redan är superbusy med
sina egna grejer ;) :P Bra med tydliga mål!  - drivkraft!

• Retorikutbildning, inte för att man ska lära sig att övertyga någon, utan
för att man ska lära sig uttrycka sig så att man blir förstådd samt att man
lär sig hantera när andra personer använder dålig retorik eller retoriska
fulknep. Om människor som ska samverka lär sig de olika retoriska
fallgroparna och förstår hur de förstör en diskussion så kan man dels
hantera dem dels kanske undvika att folk använder sig av dem
omedvetet.

• Ofta läggs ansvaret på myndigheter och kommuner. Hur kan vi få alla
som har intresse för ett specifikt område kan samverka? Alla som nyttjar
vattnet på olika sätt - kommun, fiske, rekreation, utbildning, industri,
allmänhet, turism etc. tar gemensamt ansvar för området. Hur vill vi att
vattendraget ska vara idag och i framtiden?

• Man behöver ju också ha information om vilka potentiella och relevanta
"samverkare" som finns.

• Språket man använder är ju viktigt så att alla förstår, att ingen känner sej
utanför när experterna slänger sej med en massa nya konstiga ord som
jag kanske inte förstår och som inte förklaras.

• Learning by doing är ju viktigt, för det man gör minns man bättre och
längre än det man bara hör
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Samverkansarbetet och kommunikationen 
har gynnats av att:
• Arbeta med olika verktyg
• Kombinera olika verktyg i

arbetsprocessen

Erfarenheter från Interreg projektet 
Water Co-Governance

https://www.havochvatten.se/hav/samordning--fakta/internationellt-arbete/internationellt-samarbete/watercog---samarbete-for-lokal-vattenforvaltning/verktyg-for-battre-vatten.html
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Checklista med 
elva tips.

Stöd för samverkan vid lokalt 
åtgärdsarbete

Tips om 
verktyg, filmer 
och  litteratur



Havsmiljöinstitutet är ett samarbete 
mellan fem olika lärosäten:

www.havsmiljoinstitutet.se

TACK för 
uppmärksamheten!

Madeleine Prutzer,
Havsmiljöinstitutet, Göteborgs Universitet
madeleine.prutzer@havsmiljoinstitutet.se

Telefon: 031-786 41 10
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