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Projektet Ekosystembaserad 
havsförvaltning 2021-2023

»Syftet med projektet är att utveckla 
en regional förvaltningsmodell för 
ekosystembaserad havsförvaltning.

● Regionala/ lokala piloter  
● Pådrivande i lokalt, regionalt 

och nationellt förändringsarbete.
● Stöd för att uppnå våra miljömål.



5 länder

3 vattenråd 

4 piloter

Syftet med projektet var 
att utforska arbetssätt 
och förhållningssätt för 
lokalt deltagande och 
samverkan i 
vattenförvaltningen.

Water Co-Governance 2016-2020



Berätta om ett möte som var engagerande och inspirerande, gärna ett som 
handlar om vatten?

Bikupa (2 och 2)



Hur skapar man möten som känns engagerande och 
undviker fallgropar? - Mötesplatser med bredd

1. Bygga på det engagemang som finns
2. Skapa/använd neutrala mötesplatser  - utvecklar 

nätverk 
3. Bredd/ mångfald av perspektiv och kunskaper

a. Saknas någon? Öppenhet till att nya får komma till efterhand



Hur skapar man möten som känns engagerande och 
undviker fallgropar? Bered plats för andra att agera

1. Skapa förutsättningar för en god dialog där alla får komma till tals
a. Rummet – möblera i mindre grupper
b. Design av mötet

2. Bemötandet – tillit – psykologisk trygghet
a. Respektfullt lyssnande och respektfullt övervägande av andras perspektiv
b. Transparens (process, aktörer, dokumentation, agenda)

Bild: OpenClipart-Vectors från Pixabay



Hur skapar man möten som känns engagerande och 
undviker fallgropar? - Arbeta framväxande

1. Inga färdiga svar och öppna frågor
2. Arbeta adaptivt - fortlöpande utvärdering för att 

kunna anpassa processens riktning
3. Att lära sig tillsammans - gemensamt och 

individuellt
Intention/Vision

Planering

Intention

Nästa steg

Handling och datainsamling

Lärande

Social learning



Att skapa en process tillsammans

● Utgå från engagemang och intresse
● Inget färdigt mål
● Att skapa mål och aktiviteter tillsammans



Självorganiserande och framväxande processer 



Sammanhang och få kontakt till platsen



Smultronmetoden - ett arbetssätt

● Dela kunskaper via kartan
● Sammanställa värden 

tillsammans
● Träffa nya personer
● Använda den gemensamma 

kunskapen



Fika och fira

Bild: Laura Åkerblom från Pixabay

https://pixabay.com/sv/users/swedishstockphotos-13103727/?utm_source=link-attribution&utm_medium=referral&utm_campaign=image&utm_content=4385635
https://pixabay.com/sv/?utm_source=link-attribution&utm_medium=referral&utm_campaign=image&utm_content=4385635


Breakout room 

Fundera på någon aktivitet tillsammans med andra som varit särskilt 
engagerande! (3 pers, 10 min)

● Vad var det som gjorde det roligt/engagerande?



Öppenhet och tillit - Uppgiftens komplexitet, modellera grupptyp
Framväxande arbete
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Information
Rapportering

Planering
Beslut

Gemensamt lärande
Samskapande

Enkelt
operativt

Komplext
Strategiskt

Källa: Bearbetad efter Anders Wendelheims och Kerstin Rodell 
Lundgrens Öppenhet och tillitsspiralen, 2021



Vattendragsvandringar, strandvandringar och havsfärder

● Lära känna miljön och andra personer
● Dela kunskap
● Använda sinnena
● Skapa färden tillsammans



Utforska och upptäcka platsen tillsammans

● Nyfikenhet
● Återkommande besök
● Lära av varandra
● Dokumentera



Att göra miljöförbättringar



Dialoger kring konfliktfyllda 
ämnen 
● Säl-skarv och fiske
● Vattenkraft och Älvräddare



Breddat perspektiv

● Kulturhistoria
● Natur
● Rekreation
● Hälsa
● Musik
● Konst



Temadagar

Mötesplats för samtal 
kring ett ämne

Dagvatten

Tillagning av 
fisk som vi inte 
brukar äta

Vatten och 
hälsa



Hur komponerar och spelar vi tillsammans?

Processen behöver mer stöd än bara projektledare eller processledare - Vi 
samskapar och stödjer varandra 

Vad behöver du för stöd för att skapa engagerande möten?



Att engagera och mobilisera vuxna
Verktyg för lokal samverkan kring vatten: https://www.havochvatten.se/verktygvatten
Lokalt engagemang för vatten LEVA: https://www.havochvatten.se/planering-forvaltning-och-
samverkan/program-projekt-och-andra-uppdrag/leva---lokalt-engagemang-for-vatten/hjalp-och-stod-for-
lokalt-atgardsarbete/samverkan-vid-lokalt-atgardsarbete.html

TACK!

https://www.havochvatten.se/verktygvatten
https://www.havochvatten.se/planering-forvaltning-och-samverkan/program-projekt-och-andra-uppdrag/leva---lokalt-engagemang-for-vatten/hjalp-och-stod-for-lokalt-atgardsarbete/samverkan-vid-lokalt-atgardsarbete.html
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