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Sammanfattning  

EU har infört ett ramdirektiv för vatten för att uppnå en god kemisk och ekologisk 

vattenstatus till år 2015. Direktivet betonar vikten av att medlemsländerna involverar lokala 

aktörer i processen. Sverige har delats in i fem vattendistrikt med en vattenmyndighet inom 

varje och den lokala förankringen ska ske i så kallade vattenråd. Denna studie syftar till att 

bidra med kunskap kring hur myndigheterna ser på vattenråden och deras roll i 

vattenförvaltningen. Intervjuer med distriktens vattenvårdsdirektörer, vilka är de ansvariga 

vid myndigheterna, har gjorts. Resultaten visar att det finns en positiv syn hos myndigheterna 

på lokalt deltagande och på att involvera lokala aktörer i förvaltningsarbetet. Synen på 

vattenrådens roll och syfte är dubbel. De ses både som en dialogpart och som ett sätt att 

underlätta myndigheternas arbete. De lokala aktörerna anses viktiga för att få tillgång till lokal 

kunskap och erfarenhet. Myndigheterna identifierar dock vissa svårigheter som att 

vattenråden inte riktigt har förstått sin roll i förvaltningsprocessen och att det hos 

myndigheterna finns en ovana vid att involvera och att arbeta tillsammans med lokala aktörer. 

Det finns förväntningar från myndigheternas sida på att vattenråden ska ha en helhetssyn på 

vattenresurserna och att de ska delta i åtgärdsarbetet. För att skapa en förståelse för samspelet 

mellan vattenråden och myndigheterna används teorier om lokalt deltagande. Myndigheternas 

byråkratiska organisation och hierarkiska system lyser ibland igenom i deras syn på 

vattenråden och deras roll i förvaltningsarbetet. Men tendenser finns på att denna syn håller 

på att mjukas upp och att en större förståelse för vikten av att integrera lokala aktörer håller på 

att växa fram.  

Abstract 

The EU has adopted a Water Framework Directive to achieve good chemical and ecological 

water status by 2015. The directive stresses the importance of member countries to involve 

local actors in the management process. Sweden has been divided into five river basins, each 

with a water authority and so-called water councils where local engagement is supposed take 

place. This study aims to contribute with knowledge about how the authorities perceive the 

water councils and their role in water management. Interviews with the responsible water 

management director of each water district have been made. The results show that the 

authorities have a positive view on local participation and on involving local stakeholders in 

managing the work. They view the water council’s role and purpose as twofold. It is seen as 

both a dialogue partner and as a mean to facilitate the work of the authorities. Local actors are 

considered essential for access to local knowledge and experience. The authorities, however, 

identify some difficulties indicating that the water councils have not really understood their 

role in the management process, and also that the authorities are unaccustomed to involve and 

work so closely with local stakeholders. The authorities expect the water councils to have a 

holistic approach to water resources and to participate in taking necessary measures. To create 

an understanding of the interaction between councils and water authorities theories of local 

participation are used. The authorities' bureaucratic organization and hierarchical system is 

sometimes reflected in their approach to water councils and the councils’ role in the 

management process. However, the trend show that this approach is starting to change and 

that a greater understanding of the importance of integrating local players is emerging.  
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1. Inledning  

Första kapitlet börjar med att ge en bakgrund till studien. Därefter följer en beskrivning av 

hur den svenska vattenförvaltningen är organiserad. 

Vatten är en livsnödvändig resurs. Samtidigt som vi människor är väl medvetna om att inga 

levande varelser överlever utan tillgång till rent vatten förorenas denna resurs dagligen av 

utsläpp och andra mänskliga aktiviteter. Vatten är en resurs som delas mellan länder och går 

över olika administrativa gränser. Därför är ett samarbete över flera samhällsnivåer och 

gränser behövligt för att få till stånd ett hållbart nyttjande för att säkra framtida 

vattentillgångar.  

Att tydligt inkludera vattenförvaltningen i all samhällsplanering ses, i rapporten Klart som 

vatten, som en fundamental del i utvecklingen mot ett hållbart samhälle. Att ta till vara på 

vattnet är viktigt inte bara för människans skull utan även för alla de djur och växter som 

också är beroende av en god vattenkvalitet för sin överlevnad. Stora delar av Europa är redan 

idag drabbat av brist på vatten p.g.a. problem med vattenkvaliteten och situationen kommer 

att bli värre om vi inte tar hand om det vatten vi har. 
1
  

För att komma till rätta med de vattenproblem vi idag ser i Europa beslutade EU år 2000 att 

upprätta ett ramdirektiv för vatten med syfte att skydda och förvalta vattnen på bästa sätt inför 

framtiden.
2
 Genom gemensamma ramar för politiska åtgärder kring vattenvård och 

vattenplanering syftar man inom EU till att säkra den långsiktiga vattenförsörjningen i 

området.
3
 Arbetet sker i en 6-årscykel där bestämda moment ingår. Dessa är övervaka 

miljötillståndet, utforma förvaltningsplaner och rapportera, kartlägga och analysera, ange 

miljömål och normer samt utforma åtgärdsprogram. Sverige befinner sig nu i slutet av den 

först cykeln.
4
 Direktivets artikel 14 innebär att medlemsstaterna ska uppmuntra aktiv 

involvering av alla direktivets berörda parter, d.v.s. att även lokala aktörer ska inkluderas i 

arbetet och inte bara myndigheter.
5
 En god ekologisk och kemisk vattenstatus ska uppnås till 

år 2015.
6
 

1.1 Vattenförvaltningen i Sverige 

I Sverige är förvaltningen organiserad i fem distrikt (se Figur 1) (Bottenvikens vattendistrikt, 

Bottenhavets vattendistrikt, Västerhavets vattendistrikt, Norra respektive Södra Östersjöns 

vattendistrikt). Distrikten är indelade efter vattnets gränser i så kallade avrinningsområden 

och inte efter de administrativa gränser som redan finns, d.v.s. de gränser som vi är vana vid 

att rätta oss efter när det gäller att hantera samhällsfrågor så som kommun-, läns- och 

nationsgränser. Syftet är att få en bättre förståelse för vilka vatten som ”hör ihop” och hur 

användandet samt förorenandet av det påverkar andra delar av vattensystemet och dess liv, 

alltså för att få en helhetssyn på vattenförvaltningen. Inom varje distrikt har en länsstyrelse 

                                                 
1 Ek, A. & Oscarsson, H., (red), (2002) 
2 Bottenvikens vattendistrikt (2008) 
3 SOU 2002:105, s. 41 
4 Ek, A. & Oscarsson, H., (red), (2002) 
5 Jöborn, A. (2005) 
6 Bottenvikens vattendistrikt (2008) 
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utsetts till vattenmyndighet vilken är ansvarig för att se till att EU:s ramdirektiv genomförs i 

Sverige och att vårt vatten håller en god kvalitet.
7
  

 

Figur 1. Karta över Sveriges fem vattendistrikt: 1. Bottenviken, 2. Bottenhavet, 3. Norra Östersjön, 4. Södra 

Östersjön, 5. Copyright Lantmäteriet medgivande I 2010/0056.  

Den förordning kring vattenförvaltningen som finns trycker på ett deltagande från alla nivåer 

under hela planeringsprocessen. I figuren nedan (Figur 2) visas hur vattenförvaltningen är 

organiserad. På lokal nivå spelar vattenråden en central roll tillsammans med kommunerna. 

Vid länsstyrelsen finns ett beredningssekretariat som genererar och sammanställer 

kunskapsunderlag och tillhandahåller expertkompetens. Arbetet i beredningssekretariatet ska 

ske i dialog med de lokala aktörerna. Vattenråden kan även hämta stöd dels från den 

vattenmyndighet som finns i varje distrikt, dels från verksamhetsföreträdare och 

organisationer med ”stark representation” i distriktet som samlas i en s.k. referensgrupp. Till 

vattenmyndigheten hör även en vattendelegation vilken är myndighetens beslutande organ.
8
 

  

                                                 
7 Ek, A. & Oscarsson, H., (red), (2002) 
8 Bottenvikens vattendistrikt (2008) 
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Figur 2. Vattenförvaltningens organisering (källa: www.vattenmyndigheterna.se)  

1.2 Vattenråd 
”Allmänhetens medverkan kan hjälpa medlemsstaterna att göra en balanserad avvägning av 

miljömässiga, ekonomiska och sociala prioriteringar i dessa planer”.
9
 Så står det i 

vattendirektivet. I Sverige ska, som nämnts, denna medverkan från allmänheten ske i så 

kallade vattenråd. Som uttrycks i en rapport av Bottenvikens vattenmyndighet är dessa råd 

”en frivillig sammanslutning av intressenter som vill delta aktivt i arbetet med 

vattenförvaltningen inom ett geografiskt område, ett så kallat vattenområde”.
 10

 Vattenråden 

är tänkta att vara ett forum där berörda aktörer gemensamt kan diskutera och finna lösningar 

på vattenrelaterade problem och där råd kan genereras till myndigheterna för beslut gällande 

vattenfrågor i området.
11

 Ett vattenråd har ingen formell beslutanderätt men vid utformning av 

t.ex. åtgärdsplaner kan dess arbete få en signifikant betydelse genom samarbete med 

myndighet och länsstyrelse. Med beslutanderätt menas att vattenråden inte får ta de formella 

besluten gällande t.ex. åtgärdsprioriteringar och förvaltningsplaner. Genom vattenråden 

möjliggörs en dialog mellan olika samhällsnivåer och aktörer under planeringsstadiet vilket 

gör att berörda parter kan vara med i utformandet av förslag och beslut istället för att de ställs 

inför redan färdiga sådana vilka är svåra att påverka och ändra.
12

 Vattendirektivet innehåller 

tre nivåer av allmänhetens deltagande. Den första är information, direktivet innehåller ”ett 

krav på tillhandahållande av information till allmänheten i fråga om förvaltningsplaner för 

avrinningsdistrikt”.
 13

 Den andra nivån är samråd, myndigheterna ska ”konsultera människor 

och intresseorganisationer (berörda parter) för att ta till vara deras kunskap och erfarenhet och 

gemensamt utveckla lösningar på problem”.
14

 Den sista nivån är aktivt deltagande och 

uttrycks som följande: ” i de fall samråden fungerar väl deltar allmänhet och intressenter 

                                                 
9 EU:s hemsida för vattendirektivet 
10 Bottenvikens vattendistrikt (2008) 
11 Carlsson, D. (2010), Ek, A. & Oscarsson, H., (red), (2002) 
12 Bottenvikens vattendistrikt (2008) 
13 EU:s hemsida för vattendirektivet  
14 Ibid.  
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aktivt i utvecklingen och genomförandet av förvaltningsplanerna för avrinningsdistrikten. Det 

leder till ett delat beslutsfattande, där parterna gemensamt ansvarar för planernas resultat”.
15

  

Vattenråden är tänkta att bestå av en kontaktperson eller en styrgrupp (beroende på rådets 

storlek), medlemmar och olika arbetsgrupper. Kontaktpersonen/styrgruppen sköter 

kommunikationen med myndigheter och ansvarar för informationsflödet i båda riktningar. 

Medlemmar är kommuner, företag, organisationer etc. som representeras av utsedda deltagare 

samt privatpersoner. Arbetsgrupper tillsätts på medlemmarnas begäran kring specifika 

vattentillgångar eller intressen.
16

  

I utredningen Klart som vatten understrykes att lokal kunskap och erfarenhet är av avgörande 

betydelse för ett framgångsrikt vattenarbete. Lokala aktörer har stor kännedom om 

närområdet och åtgärdsplaner kan därmed bli mer exakta om aktörernas kunskap utnyttjas. De 

lägger också i större utsträckning och på ett tidigare stadium märke till förändringar, på så vis 

kan adekvata insatser sättas in tidigare än vad som annars skulle ha varit möjligt. Det gör även 

att lokala aktörer känner delaktighet. Som nämnts tidigare är allmänhetens deltagande och 

engagemang viktigt enligt direktivet. Kommuner med sin breda verksamhet inom många 

områden anses vara ett utmärkt forum för detta engagemang, dessa tillsammans med 

länsstyrelser bör vara initiativtagare till samverkansorgan.
 17

  

Vattenmyndigheten i varje distrikt beslutar om godkännande av vattenråd och har vissa krav 

på dessa. De ska t.ex. ha ett helhetsperspektiv, vilket innebär att ett vattenråd ansvarar för allt 

vatten inom det avrinningsområde det är verksamt i; d.v.s. både grundvatten och ytvatten, 

ibland även kustvatten.
18

 Rapporten från Bottenvikens distrikt påpekar att vattenråden kan 

bidra till bättre beslut då de kan bidra med underlag för åtgärder etc. De kan också ge en bild 

av samhälleliga och ekonomiska konsekvenser av olika åtgärder. Den samverkan som uppstår 

mellan aktörer skapar en ökad kunskap om andra aktörers förutsättningar och intressen. På så 

sätt leder det till en bättre insikt i olika problem och hur dessa kan lösas. Slås insatserna i ett 

område samman kan de också få större effekt och bli mer kostnadseffektiva.
19

 

                                                 
15 Ibid. 
16 Bottenvikens vattendistrikt (2008) 
17 SOU 2002:105, s. 157f 
18 Ek, A. & Oscarsson, H., (red), (2002) 
19 Bottenvikens vattendistrikt (2008) 
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2. Problemformulering, syfte och disposition 

2.1 Problemformulering 

I och med EU: s ramdirektiv om vatten har Sverige förstärkt sitt arbete med att rena sina 

vatten. Ramdirektivet innehåller riktlinjer om att arbetet ska förankras på lokal nivå och att ett 

aktivt deltagande från lokala vattenintressenter ska uppmuntras. I Sverige görs detta fram för 

allt genom så kallade vattenråd vilka ska vara forum för möten och diskussioner mellan lokala 

aktörer. Där är tanken att lokal kunskap ska delas och en större förståelse och ett samarbete 

ska skapas mellan olika aktörer för att få till stånd mer hållbara åtgärder som är lokalt 

accepterade. För att möjliggöra en effektiv vattenförvaltning menar direktivet att det är 

nödvändigt att få ett lokalt engagemang. Lokala aktörer innehar kunskaper som ingen annan 

har, men för att vattenråden ska kunna fungera krävs att myndigheter ser till att använda sig 

av dess kunskap och arbetsvilja. Vattenråden är inte en myndighetsdel utan deltagandet i 

dessa är frivilligt. Hur ser då myndigheterna på vattenrådens roll och syfte? Det är angeläget 

att veta något om hur man från myndighetshåll tänker kring lokalt deltagande för att försöka 

skapa en bättre förståelse kring de möjligheter och hinder som uppstår under arbetets gång 

och för att kunna förbättra arbetet där det behövs.  

2.2 Syfte, frågeställningar och avgränsningar 

Syftet med studien är att bidra med kunskap om hur de fem svenska vattenmyndigheterna ser 

på vattenråden och deras roll i vattenförvaltningen. Studien tar sin teoretiska utgångspunkt i 

hur samspel mellan vattenråd och vattenmyndighet kan förstås utifrån teorier om lokalt 

deltagande. Genom intervjuer med respektive vattendistrikts vattenvårdsdirektör har 

uppfattningar kring lokalt deltagande undersökts. Syftet bryts ner i följande mer specifika 

frågor:  

 Vilket syfte och vilken roll har råden enligt vattenmyndigheterna?  

 Vilka förväntningar har de på vattenråden?  

 Vilka utmaningar och hinder uppfattas? 

  Vilka framtida planer finns?  

Studien avgränsas i det att den inte söker klargöra hur vattenråden uppfattar sin roll eller hur 

vattenråden faktiskt används. Den undersöker uppfattningar och tankar om vattenråden ur ett 

myndighetsperspektiv. Hur arbetet i vattenråden ser ut i verkligheten är heller inget som är 

relevant för denna studie.  

2.3 Disposition 
Uppsatsens disposition ser ut som följande. Kapitel 3 behandlar den teoriram som uppsatsen 

bygger på samt tidigare forskning kring vattendirektivet och delar av dess innehåll som är 

kopplat till teorin. Detta görs i avsnittet Vattendirektivet och lokal samverkan. Därefter följer 

Metod i kapitel 4 där det redogörs för studiens upplägg och tillvägagångssätt. I kapitel 5, 

Resultat, presenteras resultaten från de fem intervjuer som gjorts. Uppsatsen avslutas sedan 

med kapitel 6 som heter Diskussion och slutsatser där resultatet diskuteras och författarens 

egna reflektioner angående studiens resultat delges läsaren.  
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3. Teori och tidigare forskning 

Utgångspunkter från forskning kring lokalt deltagande och lokal förvaltning av naturresurser 

bidrar med kunskap om hur människor organiserar sig för att hantera svåra gemensamma 

problem. Kapitel 3 tar först upp två begrepp för lokalt deltagande, co-management och 

allmänhetens deltagande. Därefter behandlas tidigare forskning kring vattendirektivet och 

lokal samverkan. 

3.1 Teori 

För att kunna hantera förändringar i förutsättningar och naturens oförutsägbara svängningar 

behövs lokala strategier anpassade till lokala kontexter och förutsättningar. Jöborn betonar att 

hur problem hanteras varierar och att en universell lösning inte existerar. Förståelse för varför 

vissa tillvägagångssätt fungerar och andra inte är nyckeln till att kunna lösa problemen.
20

  

Toppstyrda samarbeten tenderar ibland att marginalisera demokratiska institutioners roll och 

försvårar därmed demokratiskt deltagande. Att ekosystem och naturresurser inte tar hänsyn 

till och följer människans politiska gränser (samhällsnivåer) försvårar förvaltningen av 

naturen och dess resurser. Ett starkt antagande inom den rådande diskursen för 

ekosystemförvaltning idag är att lokala aktörer som är socioekonomiskt beroende av en resurs 

i ett ekosystem själva ska få stort inflytande över resursanvändningen. Eftersom deras 

resursutnyttjande får vidare effekter, som rör fler än de själva, så bör, enligt Lundqvist, 

resursförvaltandet också vara knutet till staten eller någon annan auktoritet på högre juridisk 

nivå.
21

 Samförvaltning och lokalbaserad förvaltning tar dock lång tid, menar Kearney, och 

kunskapsbyggande är nödvändigt för att överbrygga samarbetshinder och för att stärka 

existerande deltagarinsatser.
22

 

Effektivitet, deltagande och legitimitet är, enligt Lundqvist, alla tre viktiga faktorer för en väl 

fungerande styrning (eng. governance). Effektiviteten förstärks om berörda aktörer involveras 

i ett tidigt planerings- och beslutsfattandestadium eftersom acceptans och delaktighet i 

implementeringen ökar. Ett deltagande på tidigt stadium ökar även legitimiteten eftersom fler 

är med och formar besluten. Enligt Lundqvist påvisar empiriska studier att vattensamarbeten 

med medlemmar endast från den offentliga sektorn är mer villiga att gå utöver övervakning 

för att vidta åtgärder för förbättrad vattenkvalitet, medan samarbeten inom industrisektorn har 

en tendens att oftast stanna vid enbart övervakning. Det är alltså en fördel att involvera 

myndigheter för att skapa en förvaltning som har fokus på att vårda en resurs och inte bara på 

att övervaka i syfte att skydda intressenternas nyttjande av den.
23

 

Lundqvist menar att ett ”multi-level”-samarbete, d.v.s. ett som går över olika samhällsnivåer, 

måste uppfylla vissa kriterier för att vara väl fungerande. Dessa är: 

1. Klart definierade geografiska gränser 

2. Integrerade, ’nested enterprises’, sammanlänkade beslutsorgan från de olika nivåerna 

                                                 
20 Jöborn, A. (2005) 
21 Lundqvist, L.J. (2004) 
22 Kearney, J. m.fl. (2007) 
23 Lundqvist, L.J. (2004) 
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3.  Klart definierad krets av aktörer och deltagare  

4. Klart definierade villkor för befogenheter och ansvar samt villkor för demokratisk 

ansvarsskyldighet, i båda riktningar.
 24

 

Även Ostrom identifierar en rad krav, eller som hon benämner det, principer. Hon skriver om 

förvaltningsinstitutionerna och att en likhet hos dem ”är att de ställs inför osäkra och 

komplexa miljöförhållanden”.
25

 Trots att det finns stora kontextuella skillnader så menar 

Ostrom att det finns vissa gemensamma nämnare som är viktiga för ett långsiktigt fungerande 

resursförvaltande. Hennes teorier skiljer sig väsentligt på vissa punkter från arbetet med 

vattendirektivet. Dels utgår de från att det är spontana samarbeten som växt upp utan yttre 

påverkan från myndighet, dels att det handlar om lokala aktörer som är beroende av resursen 

och därmed har ett egenintresse i att skapa en hållbar förvaltning. Trots dessa skillnader berör 

hennes principer vad som får lokal förvaltning att fungera och kan på så sätt anses vara 

relevant även för vattenförvaltningen som handlar om samarbeten mellan myndigheter och 

lokala aktörer. Hon ifrågasätter också att myndigheter ska bestämma över resurser som de 

själva inte har tillräcklig kunskap kring, och utan att rådgöra med lokala aktörer med direkta 

kunskaper och erfarenheter av att förvalta resursen.
26

 

Med ett fokus på lokalt deltagande behandlas i detta kapitel begreppen co-management och 

allmänhetens deltagande för att se vilka möjligheter och svårigheter lokalt deltagande kan 

innebära. Det är inte tänkt att dessa två begrepp ska ställas mot varandra. De handlar båda om 

samarbete över flera nivåer i samhället i syfte att involvera flera aktörer. De ska därför snarare 

ses som komplement till varandra och på hur lokalt deltagande kan förstås och 

problematiseras. 

3.1.1 Co-management 

Co-management, eller samförvaltning, innebär att aktörer på olika nivåer i samhället 

samarbetar.
27

 Det kan förenklat beskrivas som en uppgjord maktdelning mellan staten och 

samhällets övriga resursanvändare kring en specifik resurs. I verkligheten handlar det ofta om 

många olika samhällsintressen och flera olika myndigheter som är inblandade, och det är 

sällan fråga om en enad stat eller en homogen grupp resursanvändare. Co-management bör, 

enligt Carlsson och Berkes, ses som en ständigt föränderlig process snarare än som ett 

konstant tillstånd. Något som utvecklas över tid, ofta som ett resultat av olika aktörers 

samarbete kring problemlösning. Genom att använda olika perspektiv och en bred variation 

av ekologisk kunskap och förståelse, delvis från lokala resursanvändare, kan förvaltningen 

göras mer anpassningsbar och flexibel. Sådana förvaltningssystem tenderar att bättre kunna 

anpassa sig till förändring och att bättre kunna hantera osäkerheter och överraskningar än 

statiska system eftersom dessa inte utvecklas över tid och därför inte har samma beredskap för 

att snabbt kunna ställa om vid förändringar.
28

 Förvaltning av komplexa ekosystem kräver 

flexibla styren där aktörer på olika nivåer i samhället samarbetar. Många lokalbaserade 

förvaltningssystem tycks ha utvecklat en kunskap och en förståelse för dessa oförutsägbara 

förändringar i naturens ekosystem vilket möjliggör för dem att handskas med dessa 

osäkerheter. Olika typer av socialt kapital spelar också en betydande roll. Ledarskap är viktigt 

                                                 
24 Ibid. 
25 Ostrom (1990) , s. 136 
26 Ibid., kap. 3 & 6 
27 Olsson, P. m.fl. (2003) 
28 Carlsson, L. & Berkes, F. (2005) 
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för att få till stånd ett ordentligt samarbete och utveckla hållbara konfliktlösningsmekanismer. 

Ett bra ledarskap hjälper också till att motverka att konflikter uppstår. Tillit är en annan viktig 

faktor, alla lyckade exempel på co-management har, enligt Olsson m.fl., innehållit ett långt 

tillitsbyggande. En brist på tillit förhindrar att ett bra samarbete utvecklas.
29

 Berkes påpekar 

även att lokalt deltagande är viktigt eftersom lokala aktörer har en bättre kännedom om sin 

närmiljö än myndigheter och andra aktörer och de har dessutom, som Berkes uttrycker det, en 

bredare kontextuell förståelse. Lokalt deltagande innebär dessutom ofta att aktörer har ett 

egenintresse i att väl förvalta resursen vilket gör arbetet mer långsiktigt hållbart.
30

 

Co-management är, som nämnts, ofta ett samarbete mellan offentliga och privata aktörer men 

en väl fungerande naturresursförvaltning är inte beroende av formella regeringsbeslut.
31

 

Berkes menar att co-management skapas genom ”practice, learning and experimentation” 

vilket över tid bidrar till att skapa fungerande samarbetssätt. Han talar även om en 

kombination av co-management och adaptive management. Det senare handlar om 

iakttagelser kring hur ekosystem fungerar men involverar ofta även människor (”users” som 

Berkes uttrycker det) och handlar då om ”learning by doing”. Alltså om att prova sig fram och 

hela tiden justera vartefter. Genom att involvera människans handlingar går adaptive 

management in i co-management och blir det Berkes kallar ”adaptive co-management”. Han 

menar att lokala aktörers deltagande och kunskaper är nödvändiga, tillsammans med 

myndigheters, för att kunna skapa en hållbar resursförvaltning.
32

 

Co-management är betydelsefullt då lokala aktörer ofta inte ensamma kan förvalta en 

naturresurs i den komplexa värld vi idag ser, samtidigt finns det starka bevis på att en 

centraliserad förvaltning av lokala resurser är problematisk. En utgångspunkt för Carlsson och 

Berkes är att centraliserade system är beroende av den lokala nivån t.ex. genom dess 

kunskaper om lokala förhållanden och förutsättningar. Resursförvaltning sträcker sig ofta 

över olika samhällsnivåer vilket försvårar förvaltningsarbetet, det kräver någon form av 

uppgiftsfördelning mellan de olika nivåerna och hur denna ska se ut varierar beroende på 

kontext.
 
Information antas också flöda snabbare och effektivare och problem kan identifieras 

vid ett tidigare stadium i processen.
33

 Carlsson och Berkes lyfter fram vissa delar som anses 

viktiga inom co-management: 

1. Fördelning av uppgifter  

Förvaltningssystem är ofta verksamma på flera nivåer och därmed behövs olika typer 

av kunskap och färdigheter. Genom co-management möjliggörs tillgången till detta 

genom samarbete mellan olika aktörer med olika kvalifikationer och erfarenheter. 

Uppgiftsdelning möjliggör även specialisering vilket kan höja effektiviteten.  

2. Utbyte av resurser  

Olika aktörer har olika resurser, genom samarbete kan ett utbyte av dessa ske till allas 

fördel. Dock finns det även baksidor, ojämn resursfördelning gör att olika aktörer får 

olika mycket makt. Ett utbyte i sig förändrar inte de maktrelationer som redan finns.  

3. Co-management länkar olika sorter och nivåer av organisering  

Detta bidrar till att aktörer från olika samhällsnivåer och organiseringar som annars 

                                                 
29 Olsson, P. m.fl. (2003) 
30 Berkes, F. (1995) 
31 Carlsson, L. & Berkes, F. (2005) 
32 Berkes, F. (2008) 
33 Carlsson, L. & Berkes, F. (2005) 
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kanske aldrig hade kommit i kontakt med varandra nu gör det. Till skillnad från 

hierarkisk organisering är denna typ av maktstruktur mer lyhörd för lokala 

omständigheter.  

4. Reducering av transaktionskostnader 

Punkt fyra innebär att om aktörerna som omfattas av ett förvaltningsprojekt kommer 

överens om att låta en utomstående part övervaka resursen så kommer det reducera 

antalet konflikter mellan aktörerna och således minska kostnaderna eftersom både tid 

och pengar sparas.  

5. Riskdelning  

Relationsnätverk mellan aktörer som växer fram över tid gör att ett större spektra av 

förvaltningsåtgärder finns tillgängliga. Involverade parter delar då på risken istället för 

att förlita sig på en aktörs insatser. 

6. Konfliktlösningsmekanism och maktdelning  

Genom processer av förhandling och samförvaltningsöverenskommelser som 

fastställer involverade aktörers rättigheter och skyldigheter kan konflikter undvikas 

och på lång sikt kan det även fungera som en problemlösningsmekanism.
34

  

3.1.2 Allmänhetens deltagande 

Allmänhetens deltagande betraktas, enligt Jonsson, av åtskilliga som betydelsefullt för en 

lyckad vattenförvaltning. Det anses ge en bättre informerad allmänhet, legitimera 

saneringsplaner, leda till en mer effektiv implementering av åtgärder samt reducera antalet 

konflikter mellan aktörer. Det kan även stärka den demokratiska processen genom att 

involvera människor i beslutsprocessen.
 35

 

Hållbarhet har, enligt Tábara och Paul-Wostl, på senare tid börjat förstås som en 

lärandeprocess. Inom den social-ekologiskt inriktade hållbarhetsforskningen har fokus legat 

på att bredda deltagandet i processen. Det eftersom det ses som en nödvändighet för att 

försöka ta tillvara kunskaper som behövs för att kunna hantera de utmaningar, komplikationer 

och den osäkerhet som råder kring hållbar utveckling.
36

 Genom att främja allmänhetens 

deltagande kan socialt lärande (med socialt lärande menas att människor lär av varandra 

genom bl.a. observation och imitation
37

) åstadkommas. Sociala lärprocesser påverkas av flera 

olika faktorer som t.ex. utformningen och rekonstruktionen av de problem som finns, hur 

gränserna mellan vem som är involverad i processen och vem som inte är det dras, vilken typ 

av förhandlingsstrategier som används, vilka huvudsakliga regler som föreskrivs för att 

underlätta interaktion, det ledarskap som krävs för att styra och samordna processen, samt av 

fördelning av resurser. Genom att dela erfarenheter, synsätt och kunskap mellan berörda 

aktörer möjliggörs starten på en social lärprocess.
38

 Tábara och Paul-Wostl skriver att 

processen bl.a. behöver utvecklandet av en delaktighet, ”multiscale”, en demokratisk 

beslutsfattarprocess och ett aktivt engagemang från individer i kollektiva beslutsprocesser. De 

påpekar också att för att den sociala inlärningen ska vara hållbar krävs förmågor som att tänka 

holistiskt, systematiskt och integrativt.
39

  

                                                 
34 Ibid. 
35 Jonsson, A. (2005) 
36 Tábara & Paul-Wostl (2007) 
37 Social inlärning, definition 
38 Tábara & Paul-Wostl (2007) 
39 Ibid. 



14 

 

Även Lamers m.fl. menar att allmänhetens deltagande är avgörande i vattenförvaltningen 

genom att det ger förslag ett mer välbalanserat stöd, mer transparens och underlättar 

implementeringen av åtgärder. Allmänhetens deltagande har dock vissa begränsningar. Att få 

alla berörda involverade i förvaltningsarbetet, vilket vore det optimala, är i princip en omöjlig 

uppgift. Hur demokratisk förvaltningsprocessen blir kan därmed, enligt Lamers, diskuteras. 

Variationen av intressenter med vitt skilda intressen kan också skapa problem i öppna 

diskussioner eftersom det kan bli svårt att enas. Lamers m.fl. påvisar ett arbete där 

fortlöpande utvärderingar är en viktig del av processen och på vilken viktig betydelse dessa 

har för att kunna ta arbetet vidare och inte fastna vid olika hinder. Författarna menar också att 

deltagarprocessen möjliggör ett förbikommande av motstridiga kontextuella förutsättningar. 

En viktig iakttagelse som gjorts är att intressenter inte nödvändigtvis vill ta ansvar för 

samförvaltning av en resurs även om de definitivt vill vara med i processen och få göra sin 

röst hörd.
40

 Uppfattningen att allmänhetens deltagande i vattenförvaltningen är betydelsefull 

växer även om det fortfarande finns lite vetenskaplig grund för hur det ska utföras i praktiken. 

Det framhålls att processen ska vårda öppna och trygga diskussioner i grupp, klargöra rollen 

för samordnare och deltagare samt en rättvis fördelning av intressenter i processen.
41

 

3.2 Tidigare forskning 

Vattensamarbeten har funnits i Sverige sedan länge. Tidigare samarbeten har varit allt från 

vattenvårdsförbund till fiskeorganisationer och inkluderat en bred grupp intressenter.
42

 Drygt 

en tredjedel av landets kommuner hade 1988 någon form av gemensamt vattensamarbete. 

Hälften av dessa samarbeten gick över administrativa gränser och bedrevs alltså över 

kommungränser. De ägnade sig dock främst åt övervakning och inte åt samförvaltning i syfte 

att vårda vattenresurser.
43

  

3.2.1 Vattendirektivet och lokal samverkan 

Vattendirektivet bygger på en stark tilltro till allmänhetens deltagande. På EU:s officiella 

hemsida för vattendirektivet skriver man under rubriken Public participation:” In getting our 

waters clean, the role of citizens and citizens' groups will be crucial”.
44

 I direktivet står som 

nämnts tidigare att ”medlemsstaterna skall uppmuntra aktiv medverkan från samtliga berörda 

parter”.
 45

 Hur väl direktivets principer lyckas omvandlas till allmänhetens deltagande är, 

enligt Jonsson, avgörande för hur bra implementeringen kommer att gå. Det innebär att olika 

tillvägagångssätt, tid, pengar och kompetens behövs för att implementeringen ska kunna 

genomföras på ett effektivt sätt.
46

 Jonsson lyfter fram några fördelar med allmänhetens 

deltagande som finns med i vattendirektivet. Dessa är ökad medvetenhet hos befolkningen, 

bättre användning av kunskap och erfarenheter hos intressenter eller allmänheten, ökad 

acceptans genom att beslutsfattandet blir mer transparent, färre juridiska tvister och 

förseningar, en mer effektiv implementering och till slut påpekas även att läroprocesser 

mellan allmänhet, myndigheter och experter effektiviseras.
47

 Även Jöborn menar att dialog 

                                                 
40 Lamers m.fl. (2010) 
41 Ibid. 
42 Ek, A. och Oscarsson, H. (2007) 
43 Lundqvist, L.J. (2004) 
44 EU:s hemsida för vattendirektivet 
45 EUR-Lex (2000), artikel 14 
46 Jonsson, A. (2005) 
47 Ibid. 
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mellan aktörer kan minska antalet konflikter innan de blir ett problem och kan därmed leda 

till ett mer hållbart resursutnyttjande.
48

 Direktivet betonar vikten av tillgång till korrekt 

information kring åtgärdsarbetet som en grundförutsättning för ett brett deltagande i 

vattenförvaltningen.
49

 Tidigare erfarenheter visar dock på att en av de största utmaningarna är 

just att få till stånd ett deltagande.
50

 I Sverige har det än så länge i huvudsak fokuserats på 

regleringar för att komma till rätta med t.ex. övergödning men resultaten av dessa har varit 

under förväntan. Höga kostnader för övervakning och svårigheter med att fastställa var 

utsläpp kommer ifrån är några anledningar till att det inte har fungerat tillfredsställande.
51

  

Att öka allmänhetens deltagande i vattenförvaltningen kommer således inte bli lätt. Att få 

människor att engagera sig starkt i vattenfrågor är svårt i ett Sverige där rinnande vatten i 

kranen och kommunala avloppssystem är självklarheter för flertalet. I Sverige finns också en 

vana vid att experter tar hand om miljöfrågor, menar Jonsson, och starka lokala myndigheter 

gör att det lokala engagemanget är mer sällsynt i Sverige än i andra delar av Europa.
52

 I den 

undersökning som Jonssons artikel bygger på ansåg deltagarna (lokala intressenter), att det 

var viktigt att centrala intressenter deltar i förvaltningsarbetet redan från ett tidigt stadium. De 

motiverar detta med att användningen av lokal kunskap och andra viktiga resurser som 

intressenterna har möjliggör en mer kostnadseffektiv riskreducering och höjer acceptansen av 

planerna hos intressenterna. I undersökningen identifierades även fyra viktiga grupper av 

intressenter: förorenare, experter, myndigheter och andra vattenanvändare. Att få fram lokalt 

engagemang är viktigt, på många fronter finns lagstiftning men p.g.a. höga kostnader för att 

verkställa lagar och resursbrist på kommunal nivå är det svårt att följa upp hur väl de 

efterlevs. En låg kunskapsnivå hos allmänheten om hur de påverkar vattnet i sin omgivning 

bidrar också och gör att en efterlevnad av lagarna inte alltid känns motiverad.
53

 En central del 

i vattenförvaltningen är deltagande och aktiv medverkan från berörda aktörer. Det är viktigt 

att vattenförvaltningen integreras i övrig samhällsplanering och inte är ett isolerat arbete. En 

utmaning är att arbetet ska samordnas över de administrativa gränser som finns (kommuner, 

landsting etc.) eftersom förvaltningsområdena är indelade efter vattnets avrinningsområden.
54

 

Lundqvist har utifrån de fyra punkter som tidigare nämnts utvärderat Sveriges 

vattenförvaltningsarbete. Han menar att Sverige uppfyller de två första punkterna (klart 

definierade gränser och ett arbete länkat över samhällsnivåer) men att de fortfarande krävs 

insatser för att uppfylla de andra två. Enligt Lundqvist är anledningen till att ett vidare 

samarbete inte utvecklats att lokala aktörer inte givits tillåtelse att ta egna initiativ i 

förvaltningsarbetet. Lokala organiseringar har alltså inte tilldelats tillräcklig juridisk makt för 

att själv kunna ta hand om resursförvaltningen. Därmed har de inte kunnat deltaga på att 

effektivt sätt i arbetet med vattenförvaltningen. Lundqvist menar att de största utmaningarna 

med lokal förvaltning i Sverige är integrering och effektivitet. Aktörer inom lokala 

vattensamarbeten har inflytande över hur vattnet ska förvaltas men de som inte deltar i dessa 

har ingen möjlighet att påverka förvaltningen trots att de själva påverkas. Han menar också att 

                                                 
48 Jöborn, A. (2005) s. 485 
49 EUR-Lex (2000), punkt 46 
50 Jöborn, A. m.fl. (2005), Jonsson, A. (2005) 
51 Jöborn, A. (2005) 
52 Jonsson, A. (2005) 
53 Ibid. 
54 Vattenmyndigheterna (2006) 
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när aktörer är osäkra på hur det institutionella samarbetet är organiserat och hur konflikter 

med utomstående aktörer ska lösas påverkas effektiviteten i vattenförvaltningen negativt.
55

 

  

                                                 
55 Lundqvist, L.J. (2004) 
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4. Metod 

I detta kapitel presenteras den metod som använts i studien, urval av respondenter och hur 

genomförandet av studien gått till. Därefter följer en metoddiskussion kring materialets 

begränsningar och generaliserbarhet samt kring dess validitet. Källkritik tas även upp innan 

kapitlet avslutas med förslag till fortsatt forskning. 

4.1 Val av metod 

Vad det gäller kvalitativa intervjuer ligger fokus på de intervjuades uppfattningar och 

ståndpunkter i olika frågor och den frågeguide som används har en betoning på det mer 

generella.
56

 Denna studie har en kvalitativ ansats och som datainsamlingsmetod valde jag den 

intervjuform som av Bryman
57

 benämns semi-strukturerad intervju. Det är en friare form av 

intervju där en frågeguide utformas men där frågorna tillåts ställas i olika ordning och där 

följdfrågor är möjliga.
58

 Anledningen till att jag fann denna form bäst för studien var att det 

handlade om frågor som relaterade till varandra och svaren kunde tänkas variera relativt 

mycket och gå in i varandra. För att få en öppen intervju där svaren inte påverkades alltför 

mycket av frågorna valde jag att inte ha en strikt frågemall att följa. Det intressanta för studien 

var vad respondenten ansåg viktigt i relation till de frågor jag ställde och möjlighet till 

följfrågor tillät intervjun att ta sig i den riktning som svaren gick i.   

4.2 Urval 

Utgångspunkten för studien var att få ett myndighetsperspektiv på lokalt deltagande gällande 

vattenfrågor och därför valde jag att ta den myndighet som ansvarar för vattenförvaltningen i 

Sverige, d.v.s. vattenmyndigheten. Vad det gäller urval av respondenter utgick jag ifrån att 

svaren på frågorna skulle kunna sägas gälla för hela distriktet. Därför valde jag att vända mig 

till ansvarig inom varje distrikt vilket är vattenvårdsdirektören. Eftersom antalet 

vattenmyndigheter i Sverige är fem så valde jag att intervjua allihop. 

4.3 Genomförande av datainsamling 

Respondenterna kontaktades via mail med en förfrågan om de vill ställa upp på en 

telefonintervju. I mailet bifogades intervjufrågorna så att de fick möjlighet att se vad det 

handlade om mer specifikt och för att de skulle få en chans att förbereda sig. Samtliga 

tillfrågade valde att deltaga. Över mail eller telefon bestämdes en tid som passade dem när 

intervjun kunde genomföras. Intervjuerna tog mellan 35-50 minuter vardera och fyra av dem 

genomfördes via telefon. Den femte genomfördes istället som en personlig intervju eftersom 

vi var på samma konferens veckan efter att förfrågningarna skickats ut. Vid samtliga 

intervjuer började jag med att kort beskriva vad mitt arbete gick ut på. En frågeguide 

användes för att se till att alla fick samma frågor även om olika följdfrågor följde beroende på 

svar. Svaren dokumenterades för hand och renskrevs direkt efter avslutad intervju. Fördelen 

med intervjuer är att en tydligare bild ges över uppfattningen till vattenråden vid ett direkt 

samtal och att följdfrågor kan ställas för att undvika misstolkningar. 

 

                                                 
56 Bryman, A. (2002), kap. 14 
57 Ibid., kap. 5 
58 Ibid., kap. 5 
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4.4 Bearbetning och analys av data 

Materialet i denna studie består av de nedskrivna individuella intervjuerna. Efter 

renskrivandet av intervjuerna gick jag först igenom dessa för att få en överblick av vad som 

hade sagts. Sedan sammanställde jag dessa i en resultattabell i syfte att få en bättre överblick 

och för att kunna jämföra svaren lättare. Vissa av frågorna valde jag att slå ihop eftersom de 

låg väldigt nära varandra och därför var lättare att jämföra om de låg ihop. Därefter 

analyserade jag svaren utifrån det teoretiska ramverk jag valt att använda mig av i studien 

vilket utfallit i det reslutat som presenteras i kapitel 5. När det står att myndigheterna eller 

distrikten menar att eller dyl. är det grundat på vad varje enskilt distrikts vattenvårdsdirektör 

uttryckt i intervjun. 

4.5 Metoddiskussion 

4.5.1 Datamaterialets begränsningar och generaliserbarhet 

Jag är medveten om att det är en rejäl svaghet att intervjuerna inte spelades in. Det som inte 

föreföll intressant vid intervjutillfället har det mesta givetvis inte dokumenterats. För att 

kompensera detta försäkrade jag mig om att jag fick ta kontakt med de intervjuade igen efter 

avslutad intervju. Detta utnyttjade jag i ett fall då jag tog kontakt via mail för att komplettera 

den intervjuades svar. Jag skrev dessutom ned så mycket jag hann även av det som jag då inte 

ansåg vara direkt relevant för studien, detta för att minimera bortfallet av information.  

Studien kan anses var generaliserbar på så sätt att alla vattendistrikten i Sverige har 

inkluderats i studien. Alla existerande vattenmyndigheter har alltså fått säga sitt. Bryman 

skriver att det är ”kvaliteten på de teoretiska slutsatser som formuleras på grundval av de 

kvalitativa data som är det viktiga vid bedömningen av generaliserbarhet”.
59

 Problem med 

generalisering ligger därför i denna studie främst i den resultatanalys som utförts eftersom det 

är jag som forskare som har tolkat resultaten på ett visst sätt. En forskare med annan bakgrund 

skulle kanske tolka dem på ett annat sätt. Denna studie avgränsar sig till att bidra med 

kunskap om mer allmänna uppfattningar kring myndigheternas syn på vattenråden och deras 

roll i förvaltningsarbetet. Det innebär att informationen blir mer på policynivå och belyser inte 

hur det konkreta arbetet på myndigheterna ser ut. 

Att de intervjuade svarar olika saker på olika frågor behöver inte betyda att de tycker helt 

olika. De kan vara ense om mycket men tolka frågorna på olika sätt och således ge skiftande 

svar.  

4.5.2 Validitet och källkritik 

Med en studies validitet avses i vilken utsträckning studien verkligen mäter det den har för 

avsikt att mäta.
60

 I mer kvalitativa undersökningar kan detta, enligt Kvale, istället sättas i ett 

bredare perspektiv och uttryckas som ”den utsträckning i vilken våra observationer verkligen 

speglar de fenomen och variabler som intresserar oss”.
61

 Även om de intervjuade har 

intervjuats som representanter för vattenmyndigheterna bygger min studie på deras egna 

subjektiva uppfattningar. Vid tolkningar av svaren kommer därför frågor upp som: hur kan 

jag veta att jag uppfattat svaren korrekt; svarar de ärligt eller som ”de borde” samt vilken roll 

                                                 
59 Ibid., kap. 12 
60 Ibid., kap. 12 
61 Kvale, S. (1997), kap. 12 
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spelar jag som forskare i vilka svar som ges? Eftersom studien bygger på intervjuer finns 

alltså en risk för tolkningsfel vid intervjuerna och vid sammanställningen av resultatet, även 

om följdfrågor ställdes i syfte att undvika detta. Validiteten i studien hade kunnat höjas om de 

intervjuade hade haft möjlighet att själva komplettera eller verifiera det skrivna. 

Mycket av den information som finns kring vattenförvaltningen och vattenråd är producerad 

av de olika vattenmyndigheterna. Därför måste en källkritisk inställning hållas till en del av 

den information som använts i studien eftersom denna kan vara färgad av myndigheternas 

inställning till direktivet och lokal förvaltning. Att inte alla intervjuerna varit av samma typ 

kan tänkas ha påverkat hur samtalen utvecklades och således de svar som intervjuerna 

resulterade i. Eftersom myndigheterna är mer eller mindre tvingade av direktivet att involvera 

lokala aktörer så måste de som myndighet hålla en positiv approach till detta, i alla fall utåt 

sett. De intervjuade kan därför ha haft anledning att ge mer positiva svar kring hur de ser på 

vattenråden och den lokala förankringen. De har alltså egna intressen att försvara och kan 

därför välja att svara på ett visst sätt. Till exempel uppgav vissa distrikt ett högre antal 

vattenråd än vad som finns representerade på vattenorganisationernas hemsida. Å ena sidan 

visar det på att någon av dessa två källor inte är helt tillförlitliga. Å andra sidan är det en 

uppgift som rör på sig, d.v.s. antalet vattenråd förändras och det är heller inte helt klart vilka 

lokala parter som karaktäriseras som vattenråd. Det kan leda till att uppgifter om antalet 

varierar. 

4.5.4 Fortsatt forskning 

Fortsatt forskning skulle kunna vara att undersöka hur myndigheternas praktiska arbete ser ut 

med vattenråden. Även att jämföra hur pass väl det vattenvårdsdirektörerna säger stämmer 

överens med vad som står på deras hemsidor. Vattenrådens perspektiv är en annan 

fortsättning. Vilken roll anser de själva att de bör ha. Vad görs i vattenråden och hur upplevs 

myndigheterna och förvaltningsarbetet ur deras perspektiv.  
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5. Resultat 

I detta kapitel kommer intervjuerna med de fem vattenvårdsdirektörerna att användas för att 

visa hur vattenmyndigheterna ser på vattenrådens syfte och roll, vilka svårigheter och hinder 

de identifierar, vilka förväntningar myndigheten har på vattenråden samt hur de ser på det 

framtida arbetet. I slutet av varje avsnitt finns sedan en sammanställning av svaren och i 

slutet av kapitlet finns en resultattabell för att ge en överblick över vad som framkommit i 

intervjuerna. 

5.1 Uppfattningar inom de fem distrikten 

De fem svenska vattendistrikten uppger alla att de är positivt inställda till idén med vattenråd 

och lokalt deltagande. Distrikten är ense med direktivet om vikten av att vattenförvaltningen 

förankras lokalt genom att alla berörda parter ska bjudas att delta i planeringsarbetet och 

genomförandet. Flera av distrikten har tagit fram olika handböcker för vattenråden samt 

vattenförvaltningen i stort. 

Inom varje distrikt finns mellan 10-25 vattenråd och hur dessa uppstått varierar. En stor 

skillnad ligger i att olika förutsättningar rått sedan tidigare. Medan södra Sverige sedan länge 

har många vattenvårdsförbund och en vana finns vid att arbeta med vattenförvaltning i olika 

former så har landets norra delar inte alls samma historia och erfarenhet. I norr har det, som 

vattenvårdsdirektören i Bottenvikens distrikt påpekar, handlat om nybildande av vattenråd 

medan det i söder har handlat mer om att omvandla redan befintliga vattenvårdsförbund till 

vattenråd. 

5.1.1 Vattenrådens syfte och roll 

Norra Östersjön (NÖ) beskriver det som att vattenrådens primära syfte är att förmedla och ta 

emot information. Att vara en kommunikations- och samverkanspartner. Utöver det skulle 

NÖ gärna se att råden engagerar sig i att ta fram egna lösningar, beskrivningar och 

åtgärdsförslag etc. men menar att en sådan förväntan inte är rimlig.  

Bottenhavet (BH) menar att en förankring på lokal nivå med berörda intressen är ett av 

syftena med vattenråden. Ett annat är att skapa en dialog mellan olika intressen, alltså att 

skapa en dialog inom råden. Vattenråden möjliggör, enligt BH, kommunikation mellan 

aktörer som annars aldrig skulle ha samtalat med varandra. I och med råden tvingas de så att 

säga således att samtala vilket är en viktig möjlighet för att finns lösningar och idéer. Annars 

hade myndigheter behövt samtala med lokala aktörer för att sedan medla mellan dem och ta 

beslut. Nu kan armbrytningen, som BH uttrycker det, ske inom råden.  

Bottenviken (BV) ser råden som en dialogpart. Vattenmyndigheten behöver kontakt med 

lokala intressen och vattenråden är ett sätt att organisera samverkan. Där samlas lokala aktörer 

på ”en plats” vilket underlättar för samarbete och dialog, både mellan lokala aktörer och 

mellan lokala aktörer och vattenmyndigheten. Meningen är att råden ska bidra med bl.a. 

kunskap och att vattenmyndigheten på så sätt kan ta hänsyn till lokala aktörers synpunkter.  

Södra Östersjön (SÖ) menar att vattenråden är en plats för diskussion. De ska vara ett forum 

för berörda parter där de kan bli delaktiga i vattenvårdsarbetet. Vattenråden underlättar också 
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för vattenmyndigheten genom dem får en självklar part att vända sig till när myndigheterna 

behöver veta mångas uppfattning kring något.  

Enligt Västerhavet (VH) ska vattenråden vara en plattform för tillgång till kunskap och för att 

kunna bryta olika behov mot varandra. Med hjälp av vattenråd menar VH att dessa behov i 

större grad kan bli en del av det kommunala arbetet. Vattenråden har enligt VH bättre 

förutsättningar för att förankra arbetet lokalt än vad myndighetsinstanser har, vilket också 

anses viktigt eftersom många åtgärder ska göras på lokal nivå. VH menar att vattenråden ska 

utveckla lokala åtgärdsprogram och möjligtvis även arbeta med åtgärdsarbete. VH vill också 

att vattenråden ska utveckla samverkansformer mellan olika aktörer och bl.a. rapportera kring 

åtgärdsarbete. 

Sammantaget kan sägas att distrikten ser vattenråden som en dialogpart och ett sätt att 

underlätta för myndigheten att få kontakt med lokala aktörer. Alltså som en hjälp med att 

förankra arbetet lokalt. Råden ska vara en mötesplats för lokala aktörer som berörs av 

vattenfrågorna och bidra med kunskap. Ett visst uttryck finns även för att vattenråden ska vara 

aktiva i åtgärdsarbetet och att kunskapen som vattenråden bidrar med ger myndigheten en 

möjlighet att ta hänsyn till lokala synpunkter. 

5.1.2 Utmaningar och svårigheter 

Vattenrådsarbetet är inte helt problemfritt utan kantas av en del utmaningar och försvårande 

omständigheter. En rad olika faktorer har lyfts fram och svaren varierar mellan de olika 

distrikten.  

NÖ pekar på tidsfaktorn och att lokal förankring är tidskrävande. Ju fler som ska involveras 

desto längre tid tar arbetet. De menar också att lokal förankring kan bli problematisk för att 

det skapas förväntningar. Fler förväntar sig att bli hörda på men alla kan inte få sin vilja 

igenom, alla kan inte alltid bli nöjda även om alla får säga sitt. NÖ menar att en del klagomål 

som inkommit inte beror på brist på kommunikation med berörda utan på att lokala aktörer 

inte fått sin vilja igenom. NÖ säger att vattenråden inte alltid själva vet sin roll i 

förvaltningsarbetet vilket försvårar arbetet. NÖ ställer sig frågan ’vad är ett vattenråd?’ De 

menar också på att det finns en risk för att vattenråden mer blir ett samarbete för att göra saker 

billigare än för att vårda vattenresursen då många vattenråd bygger på redan befintliga 

organisationer.  

BH menar på att idén är bra men lyfter fram att vattenråden kan ha svårt att veta sin roll och 

uppgift i vattenförvaltningen, att det ”verkar vara lite luddigt vad ett vattenråd är”. 

Vattenråden kan uppleva att det är ”mycket prat och lite verkstad”. Hittills har vattenråden 

främst använts till att ta fram underlag och synpunkter medan själva arbetet med 

vattenförvaltning inte har kommit igång än. Detta anses kunna vara en bidragande faktor till 

att vattenråden inte riktigt har grepp om sin roll. BH påpekar att detta definitivt inte är bra för 

nybildandet av vattenråd. BH säger också att det finns en vilja hos vattenråden att själv kunna 

ta beslut men menar att det inte är möjligt eftersom alla parter inte finns representerade i 

råden.  

BV framför att risken finns att resursstarka aktörer kör över svagare samt att de som är mer 

aktiva dominerar vilket anses orättvist. I norr är vattenrådsområdena ganska stora vilket gör 

att samordning och möten försvåras p.g.a. långa restider och höga kostnader för resor. 

Vattenrådens ekonomi är ett orosmoment p.g.a. att de är beroende av statliga anslag vilka kan 
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variera i storlek. Deltagarna i vattenrådet kan också variera då det är en frivillig 

sammanslutning och detta försvårar skapandet av en långsiktig balans i arbetet. Det faktum att 

vattenråden inte har beslutanderätt ses som något som minskar incitamenten att delta i och 

starta vattenråd men samtidigt menas att det skulle bli väldigt rörigt om vattenråden hade 

beslutanderätt. Det skulle t.ex. bli svårhanterligt att ha så många beslutsinstanser som ska 

hålla samma tidsschema. Vattenråden sitter inte heller på de ekonomiska medel de i sådana 

fall skulle besluta om.  

SÖ lyfter fram det faktum att tjänstemän på t.ex. länsstyrelsen inte har som vana att samarbeta 

med lokala aktörer och att involvera dem i beslutsfattandet. Därför är det en 

invänjningsprocess att se vattenråden som en diskussionspartner och ett bollplank för att få 

idéer och feedback på förslag. Att bara kommunicera på papper innebär en risk eftersom det 

lätt leder till att missförstånd eller att man ”pratar” förbi varandra då man har olika sätt att 

uttrycka sig på. Därför menar SÖ att det är viktigt med muntlig kommunikation. Ett annat 

problem som SÖ lyfter fram är hur man ska kunna skapa engagemang och vattenråd i 

områden där synliga problem inte finns. 

VH ser en konflikt i att politiska beslut inte alltid är så långsiktiga. Det blir problematiskt 

eftersom vattenarbetet ska vara långsiktigt och att beslut då kan ändras på vägen. VH menar 

att det är viktigt att det finns en kontinuitet mellan olika myndigheter så att de inte visar olika 

ansikten för de lokala aktörerna. Myndigheter regionalt och nationellt måste alltså samarbeta 

mer för att kunna visa en enad approach gentemot de lokala aktörerna.  

De utmaningar och svårigheter de olika distrikten identifierar skiljer sig en del åt. Många av 

dem kan dock delas upp i två kategorier, en som berör vattenråden och en som berör 

myndigheterna. Vad gäller vattenråden lyfts fram att dessa har svårt att veta sin roll i 

vattenförvaltningen och dessutom vill ha beslutanderätt. Vattenrådens arbete påverkas av det 

faktum att ekonomin är osäker och att deltagandet i råden är frivilligt. När lokala aktörer 

involveras skapas förväntningar som inte alltid kan uppfyllas då alla inte kan få sin vilja 

igenom även om alla får säga sitt. De lokala aktörerna kommer att ha olika mycket resurser 

och makt vilket gör att en risk finns för att de starka ”kör över” de svagare. Gällande 

myndigheterna påpekas en ovana hos de anställda att involvera lokala aktörer i sina beslut. 

Det påpekas också att effektiviteten kan ”komma i kläm” när många ska delta, en oro finns för 

att det ska bli ett alltför tidskrävande arbete. De är överens om att vattenråden inte bör vara ett 

beslutsfattande organ. 

5.1.3 Vattenmyndigheternas förväntningar och möjligheter med vattenråden 

De förväntningar som finns på vattenråden från de olika distrikten är ganska lika och flera 

uttrycker också vad de vill kunna förvänta sig men som de påpekar inte är något de kan 

förvänta sig i dagens läge.  

NÖ vill se att vattenråden engagerar sig i åtgärdsarbetet. Gärna även att de tar fram egna 

åtgärdsförslag och lösningar, men menar samtidigt att det senare kanske inte är en rimlig 

förväntan.  

BH säger att de förväntar sig ett engagemang från vattenrådens sida. Vattenråden menas vara 

en möjlighet för lokala aktörer att underlätta för sig själva genom att samarbeta med varandra 

och därefter kunna bidra med viktig information och kunskap till vattenmyndigheten. 
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SÖ ser att vattenråden kan ge viktig kunskap till vattenmyndighetens arbete genom att de 

involverar ett brett spektra av verksamheter. Vattenråden är också en naturlig grupp för att 

besvara remisser menar SÖ då de har möjlighet att se saken utifrån ett helt avrinningsområde 

och inte enbart utifrån en kommuns eller en länsstyrelses geografiska perspektiv.  

BV förväntar sig att vattenråden ska bistå med synpunkter, kunskap och värderingar om 

området de verkar inom. Även att de ska ge synpunkter på förslag som vattenmyndigheten 

lägger. Att ha en kontinuerlig kontakt och dialog med myndigheter så att vattenråden deltar. 

Både genom att ge synpunkter på förslag och åtgärder men även genom att hjälpa 

vattenmyndigheten med prioritering.  

VH säger att vattenråden ska ha en helhetsbild, alltså att de ska arbeta med alla vatten inom 

sitt område samt att de ska representera alla olika intressenter. VH ser att vattenråden leder till 

en effektivisering av arbetet för vattenmyndigheten då de får en grupp att arbete emot istället 

för enskilda aktörer som ska hittas. Arbetet att stötta lokala aktörer blir också lättare när de är 

samlade i ett vattenråd. Dialogen med vattenråden leder till mera välgrundade beslut och att 

lokala aktörers synpunkter fångas upp. Deltagande i vattenråd leder till en högre medvetenhet 

hos lokala aktörer vilket också är leder till bättre synpunkter och således till bättre 

beslutsunderlag och förslag. Medvetenheten menar VH också är viktig för att få till stånd en 

attitydförändring. Lokalt förankrade beslut är dessutom mer långsiktigt hållbara.  

De förväntningar som finns är att det ska finnas ett engagemang från vattenråden och att de 

ska delta i åtgärdsarbetet. De ska bidra med kunskap och erfarenheter till vattenmyndigheten. 

De ska också ha en helhetsbild av det område de arbetar inom och involvera alla olika 

intressen i området. Vattenråden möjliggör ett utvidgat samarbete mellan lokala aktörer och 

bidrar till mer lokalt förankrade beslut. 

5.1.4 Framtiden 

Myndigheternas tankar om framtiden och det fortsatta arbetet med vattenråden skiljer sig en 

del åt men att åtgärdsarbetet ska dras igång är man överens om. 

NÖ menar att eftersom Länsstyrelsen är ett ”smörgårdsbord av aktiviteter” borde den bli 

bättre på att hantera frågor på bredden. Länsstyrelsen borde enligt NÖ ta tillvara mer på det 

samverkansarbete som redan finns och att göra detta mer lättillgängligt och synligt för andra. 

Dessutom vill man inom NÖ göra vattenrådens roll tydligare.  

BH anser att det nu är dags för åtgärdsarbetet att dra igång och att detta arbete bryts ner till 

avrinningsområdena. En dialog ska finnas med vattenråden för att belysa problem inom 

avrinningsområdet, vilka som är ansvariga, vad som bör göras, prioriteringar, finansiering etc. 

Vattenråden ska också kunna presentera åtgärdsförslag till myndigheter. Det är nu viktigt att 

verkligen få fram den lokala kunskapen och försöka engagera människor lokalt så att de 

frivilligt vill deltaga i åtgärdsarbetet. Alltså att försöka få människor att engagera sig i sin 

närmiljö och dess vatten på eget initiativ, utan att myndigheter kommer och pekar.  

BV menar att det är dags att dra igång åtgärdsarbetet och försöka få vattenråden att engagera 

sig i arbetet. De vill också försöka få lokala aktörers deltagande och engagemang i att utföra 

lokala smååtgärder och andra uppgifter.  
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SÖ vill få vattenråden att fungera som en slags remissinstans där förslag på rimliga åtgärder 

kan diskuteras så att dessa får lokala synpunkter på sig innan de genomförs. SÖ vill även 

skapa fler vattenråd och arbeta för att dessa ska se egna lösningar och kunna söka bidrag från 

olika håll för att öka möjligheterna att själva agera och möjliggöra praktiska åtgärder.  

VH säger att distriktet ska verka för att vattenråden blir mer aktiva i förvaltningsarbetet och 

med att ta fram åtgärdsprogram. Detta genom en dialog och ett stöd från vattenmyndigheten. 

De vill också förbättra synergin mellan olika verksamheter på lokal nivå och arbeta för  

långsiktig kunskapsutveckling och utbyte.  

Sammantaget kan sägas att gällande framtiden finns vissa saker som påpekas av flera av 

distrikten. För det först att det är dags att dra igång åtgärdsarbetet. Det andra är att det är 

viktigt att i detta åtgärdsarbete involvera lokala aktörer och ta tillvara deras kunskaper och 

erfarenheter. Dessutom att arbeta för att vattenråden ska engagera sig och själva ska ta 

initiativ till olika åtgärder. Utöver dessa mer gemensamma svar sägs också att man vill skapa 

fler vattenråd, förbättra synergin mellan olika lokala verksamheter och att en dialog med 

vattenråden är viktig för att lyfta upp lokala problem och synpunkter. 

Tabellerna nedan är en sammanfattning av intervjusvaren. 

Tabell 1a. Antal vattenråd enligt intervjuer och exempel på typer av aktörer från Sveriges 

vattenorganisationers hemsida 

Bottenhavet (BH) Bottenviken (BV) Södra Östersjön (SÖ) Norra Östersjön (NÖ) Västerhavet 

(VH) 

Ca 10 

Vattenkraft, 

skogsbruk, 

skogsindustri, 

jordbruk, kemisk 

industri, 

naturvårdsorganisa-

tioner, rennäring, 

fiskevårdsintressen, 

företag. 

13 

Jägare, kommun, 

lantbrukare, fiskare, 

massaindustri, 

gruvindustri, 

naturskyddsför-

eningar, 

bygdeföreningar, 

turism. 

20-25 

Kommun, 

länsstyrelse, industri, 

företag, 

fiskeorganisationer, 

hembygdsföreningar, 

allmänheten. 

Ca 25 

Kommun, 

jordbruksorganisa-

tioner, landsting, 

företag, fiskeförbund. 

Verkar vara en 

majoritet av 

kommunpolitiker och 

kommuntjänstemän, 

men finns bristande 

uppgifter. 

21  

Lantbruk, 

skogsindustri, 

markägare, 

fiskindustri, 

företag och 

annan industri. 

 



25 

 

Tabell 1b. Vattenrådens syfte och roll 

BH BV SÖ NÖ VH 

Att skapa en 

dialog inom 

vattenråden och 

möjliggöra 

samtal/dialog 

mellan parter 

som annars inte 

hade varit i 

kontakt med 

varandra. 

Förankring på 

lokal nivå med 

berörda 

intressen.  

Vattenråden ska vara en 

dialogpartner för 

vattenmyndigheten.  

Vattenmyndigheten 

behöver kontakt med 

lokala aktörer och 

vattenråden är ett sätt att 

organisera samverkan.  

Meningen är att 

vattenråden ska bidra med 

kunskap etc. och att 

vattenmyndigheten på så 

sätt kan ta hänsyn till 

lokala aktörers synpunkter. 

Både för att samla lokala 

intressenter på en plats 

vilket underlättar komm-

unikation och samarbete 

samt att 

vattenmyndigheten lättare 

ska kunna hitta fram till 

dem.  

Lokala aktörer har viktig 

kunskap som behövs i 

arbetet och de har även 

genom vattenråd en stor 

möjlighet att påverka be-

slut och åtgärdsförslag.  

Skapa ett forum för 

berörda parter för 

att de ska kunna bli 

delaktiga i arbetet 

med vattenvård.  

Plats för diskussion 

kring problem och 

för att skapa sig en 

förståelse för andra 

aktörer.  

Att myndigheterna 

ska ha en självklar 

grupp att vända sig 

till vid remisser, 

hearings och 

liknande där 

myndigheterna 

behöver få veta 

mångas upp-

fattning. 

Kommunika-

tions- och 

samverkanspart

ner. 

Primära syftet är 

att ta emot och 

förmedla 

information.  

Att skapa en platt-

form för tillgång till 

kunskap och för att 

kunna jämföra olika 

behov mot varandra.  

Behoven kommer in i 

det kommunala arbet-

et i större grad än 

tidigare. Vattenråd 

har bättre förutsätt-

ningar för att 

förankra arbetet 

lokalt än vad högre 

myndighetsinstanser 

har. Viktigt eftersom 

många åtgärder ska 

göras på lokal nivå.  

Vattenråd ska 

utveckla lokala 

åtgärdsprogram och 

kanske även arbeta 

med åtgärdsarbete. 

Utveckla sam-

verkansformer mellan 

aktörer och rappor-

tera kring åtgärds-

arbete etc. 
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Tabell 1c. Utmaningar och svårigheter 

BH BV SÖ NÖ VH 

Vattenråden vill 

själva kunna ta beslut 

med detta är inte 

möjligt då alla parter 

inte finns 

representerade i 

vattenråden.  

Vattenråden har hitt-

ills bidragit med 

underlag och syn-

punkter men själva 

åtgärdsarbetet har 

inte kommit igång än 

vilket gör att 

vattenrådens roll i 

arbetet fortfarande är 

lite diffust. Det gör 

att de kan uppleva att 

det är mycket prat 

och liten verkstad. 

Detta anser  man 

negativt för 

nybildandet av 

vattenråd, eftersom 

det kan leda till 

minskat intresse att 

delta. 

Att vattenråden inte 

har beslutanderätt 

påverkar säker 

intresset att delta men 

det vore för 

svårhanterligt att ge 

dem detta. 

Finns en risk att 

resursstarka aktörer 

kör över svagare samt 

att de mer aktiva 

aktörerna dominerar.  

De stora avstånd som 

finns i Bottenvikens 

distrikt försvårar 

arbetet p.g.a. långa 

resor och höga 

kostnader för möten.  

Den osäkra ekonomin 

är ett problem. 

Anslagen från staten 

är osäkra och kan 

variera.  

Det behövs en 

process även hos 

tjänstemän på 

t.ex. länsstyrelsen 

för att de ska se 

vattenråden som 

en 

diskussionspartner 

och kommunicera 

med vattenråden 

muntligt och inte 

bara via papper 

eftersom att man 

lätt ”pratar” förbi 

varandra då.  

Ett annat problem 

är hur man ska 

kunna skapa 

engagemang och 

vattenråd i områd-

en där synliga 

problem inte 

finns. 

Lokal förankring är 

tidskrävande och ju 

fler involverade ju 

längre tid tar det.  

Alla förväntar sig att 

bli hörda, vilket de 

kan bli, men alla kan 

inte få precis som de 

vill vilket kan skapa 

ett missnöje från 

vissa aktörer.  

Eftersom vattenråden 

ofta bygger på redan 

befintliga 

organisationer finns 

en risk för att det mer 

blir ett samarbete för 

att göra saker 

billigare än ett verk-

ligt miljöengage-

mang. 

Långsiktigt hållbart 

arbete tar tid att 

genomföra medan 

politiska beslut inte 

alltid är lika 

långsiktiga vilket 

ibland kan vara 

problematiskt.  

Krävs att det finns 

en kontinuitet 

mellan olika 

myndigheter, det är 

viktigt att de 

samarbetar annars 

krånglas arbetet till 

för de lokala 

organisationerna 

som får olika bud 

och order från olika 

håll. 

 

Tabell 1d. Förväntningar och möjligheter 

BH BV SÖ NÖ VH 

Bidra med 

viktig 

information till 

vattenmyndighet 

och länsstyrelse. 

Engagemang.  

Bistå med input, 

kunskap och 

värderingar om sitt 

område.  

Ge synpunkter på 

vattenmyndighetens 

förslag och hjälpa till 

med prioriteringar, 

åtgärder etc. 

Bidra med viktig 

kunskap till 

vattenmyndighetens 

arbete.  

Ge synpunkter på 

remissförslag från 

myndigheten eftersom 

vattenråden har en 

bättre helhetssyn. 

Engagera sig i 

åtgärdsarbetet.  

Ta fram egna 

åtgärdsförslag och 

lösningar. 

Vattenråden ska ha 

en helhetsbild och 

arbete med alla 

vatten.  

De ska representera 

alla olika intressen. 
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Tabell 1e. Framtiden 

BH BV SÖ NÖ VH 

Se till att få ut 

lokala kunskaper 

och försöka bidra 

till att skapa 

spontana/frivilliga 

insatser utan att 

myndigheter pekar. 

Dra igång 

åtgärdsarbetet. 

Träffa vattenråden 

och ha en dialog 

med dem angående 

problem inom 

avrinningsområdet, 

åtgärdsförslag, 

ansvariga, 

prioriteringar, 

finansiering etc.  

Försöka få 

lokala 

människors 

deltagande och 

engagemang för 

utförande av 

lokala 

småuppgifter. 

Dra igång 

åtgärdsarbetet. 

Jobba för att 

vattenråden ska se egna 

lösningar och kunna få 

bidrag från olika håll 

för att öppna deras 

möjligheter att själva 

agera och möjliggöra 

praktiska tekniska 

åtgärder. 

Få vattenråden att 

fungera som en 

remissinstans där 

förslag på rimliga 

åtgärder kan diskuteras 

så att åtgärdsförslag får 

lokala synpunkter på 

sig innan de 

genomförs.  

Att skapa fler råd.  

Försöka göra 

vattenrådens roll 

tydligare. 

Länsstyrelsen är ett 

smörgåsbord av 

aktiviteter och 

borde bli bättre på 

att hantera frågor på 

bredden.  

Länsstyrelsen borde 

ta tillvara på det 

samverkansarbete 

som redan finns och 

dessa ska också bli 

mer lättillgängliga 

och synliga för 

andra (vilka 

samarbeten som 

finns, var etc.).  

Att aktivt arbeta för 

att vattenråden ska 

bli mer aktiva i 

förvaltningsarbetet 

och ta fram 

åtgärdsprogram, 

genom stöd och 

dialog med 

vattenmyndigheten. 

Förbättra synergier 

mellan olika 

verksamheter på 

lokal nivå.  

En långsiktig 

kunskapsutveckling 

och utbyte. 
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6. Diskussion och slutsatser 

I detta avslutande kapitel diskuteras studiens resultat. Inledningsvis påminns om studiens 

syfte och resultatet sammanfattas kort. En diskussion förs utifrån det teoretiska ramverk som 

använts i studien och slutsatser dras. 

6.1 Diskussion 

I Europa pågår en process för att förbättra vattenstatusen. Med EU:s ramdirektiv för vatten i 

ryggen har Sverige valt att organisera den lokala förankringen i så kallade vattenråd. Syftet 

med denna studie är att bidra med kunskap om hur de fem svenska vattenmyndigheterna ser 

på vattenråden och deras roll i vattenförvaltningen. För att göra det mer konkret så ställdes ett 

antal frågor kring vattenrådens roll, vilka svårigheter myndigheterna ser, vilka förväntningar 

som finns på vattenråden samt hur det fortsatta arbetet med vattenråden ska se ut. Resultaten 

visar på att det finns en positiv inställning inom alla distrikt kring lokalt deltagande och att 

involvera allmänheten i vattenförvaltningen. Synen på vattenrådens roll skiljer sig delvis åt 

men samstämmer på vissa punkter. Det framkommer att de både ses som en dialogpart och 

som en mer rådgivande part till myndigheterna. De ska också vara ett forum där lokala aktörer 

kan få kontakt med varandra och samarbeta kring frågor de anser viktiga. Svårigheter 

identifieras både kring arbetet med vattenråden och inom myndigheterna. En punkt som tas 

upp är att vattenrådens roll är oklar, vilket gör att förvaltningsarbetet kan upplevas som rörigt 

och icke fungerande. Ojämna maktbalanser i samhället tas också upp liksom myndigheternas 

ovana att ta med lokala perspektiv i beslutsfattandet, genom direkt samarbete med lokala 

aktörer. Förväntningarna på vattenråden överensstämmer ganska väl mellan distrikten och vad 

som lyfts fram är bl.a. att vattenråden ska ha en helhetssyn och att det ska finnas ett 

engagemang hos vattenråden. De ska också delta i åtgärdsarbetet och bidra med kunskap till 

myndigheterna. Tankarna kring framtiden är bl.a. att åtgärdsarbetet ska dras igång, att fler 

vattenråd ska skapas och att lokala aktörer ska involveras i åtgärdsarbetet så att deras 

kunskaper och erfarenheter lyfts in i förvaltningsarbetet. Hur kan då dessa resultat förstås? 

Nedan diskuteras resultaten utifrån teorins begrepp för att försöka skapa en förståelse kring 

samspelet mellan vattenråden och myndigheterna. För att försöka förstå de möjligheter och 

svårigheter som vattenförvaltningens olika aktörer tampas med och för att få till stånd ett väl 

fungerande vattensamarbete är det viktigt att se till hur olika aktörer har för vana att arbeta 

samt vilken inställning de verkar ha till förändring. 

De fem myndigheterna har delvis olika åsikter kring hur den lokala förankringen ska gå till 

men resultaten visar på att det finns starkt stöd för ett lokalt deltagande. Direktivet fastslår att 

arbetet med vattenförvaltningen ska förankras lokalt men det sägs inte i detalj hur detta ska 

genomföras. För att få ett väl fungerande lokalt deltagande krävs, som Lundqvist
62

 skriver, att 

befogenheter och ansvar tydligt definieras för olika parter så att alla vet vad som förväntas av 

dem samt vad de kan förvänta av andra aktörer. Som framkommer i resultaten menar 

myndigheterna att vattenråden idag inte riktigt har grepp om sin roll, men resultaten visar 

också på att behovet av att tydliggöra vattenrådens roll redan identifierats hos vissa av 

myndigheterna. Mot bakgrund av det vi vet om allmänhetens deltagande framstår det som 

viktigt att myndigheterna förmår skapa bättre förutsättningar för vattenråden att förstå sin roll. 

Därför är det betydelsefullt att Sverige nu sätter upp tydliga riktlinjer för hur arbetet i 

vattenråden ska gå till. En oklar uppdelning om vem som gör vad i förvaltningsarbetet skulle 
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kunna tänkas leda till ett mer spretande arbete som skapar motstridigheter och konflikter. 

Klara riktlinjer för hur arbetet ska se ut kan alltså bidra till att konflikter och problem lättare 

löses, eller inte ens uppstår. Om riktlinjer inte införs kan det bli problematiskt att få till mer 

långvariga stabila samarbeten, något som är viktigt på områden som involverar (stora) aktörer 

vars verksamheter orsakar negativa effekter på vattenstatusen. Eftersom myndigheterna har 

beslutanderätt, alltså rätt att ta formella beslut, så framstår deras deltagande som särskilt 

viktigt i framarbetandet av en tydlig roll. Samtidigt får myndigheterna inte glömma bort att 

inkludera lokala aktörer i utformandet, annars finns en risk för att de inte vill delta i 

vattenråden. Att vissa vattenråd vill ha beslutanderätt kan försvåra arbetet, men om deras roll 

tydligt definieras och de uppfattar sig ha reell delaktighet och inflytande så kanske det kan bli 

ett mindre problem.  

Myndigheterna är byråkratiska organisationer och därmed en del av ett hierarkiskt system. 

Det skiljer sig därmed väsentligt från de arbetsformer som vattendirektivet förespråkar. 

Myndighetsperspektivet är på många sätt annorlunda än det frivillighetsperspektiv som 

Ostrom
63

 utgår från i sin forskning kring lokal förvaltning. I och med direktivet ska nu ett 

samarbete till med aktörer som inte alls är styrda av myndigheternas gränser och regleringar. 

Därför kan det anses viktigt att myndigheterna hittar nya arbetssätt som bidrar till att skapa 

mer flexibla system där förändringar lättare kan ske och där allmänhetens röst är stark. 

Lundqvist
64

 påpekar att toppstyrda samarbeten tenderar att underminera demokratiska 

processer. Därför är det viktigt att vattenmyndigheterna verkligen tar hjälp av lokala aktörer 

för att deras åtgärdsarbete ska godkännas av de som berörs av besluten och för att de inte ska 

förlora sin legitimitet hos befolkningen. Trots att vattenråden inte har beslutanderätt så kan de 

fortfarande vara en viktig del i arbetet och indirekt vara med och bestämma genom sitt 

deltagande i processen. Det är viktigt att se att även om man inte har beslutanderätt så kan 

man påverka mycket genom att aktivt deltaga i förvaltningsprocessen. Särskilt om denna 

utformas, enligt direktivets föreskrifter, så att allmänheten får ett stort inflytande i processen 

att utforma t.ex. förvaltningsplaner. Det finns redan nu stora möjligheter att lobba för det man 

vill få igenom samt att komma i kontakt med andra intressenter och således bli starkare och 

höja chansen för att få igenom det man vill.  

Arbetet med vattenförvaltningen är än så länge väldigt nytt och det är svårt att idag ha allting 

klart för sig. Den första 6-års cykeln går mot sitt slut och de data som framkommit ska nu 

användas i åtgärdsarbetet. Vattenförvaltningen är ett tidskrävande arbete eftersom det 

involverar många deltagare och går över flera nivåer i samhället. Att vattenarbetet är så pass 

nytt gör att stabila relationer och nätverk mellan lokala aktörer ännu inte har hunnit skapas. 

Inte heller mellan lokala aktörer och myndigheter. Vattenråden är viktiga för att aktörerna ska 

kunna diskutera fram lösningar och kompromissa, så att de kan bli överens och inga röster 

känner sig överkörda p.g.a. att de inte alltid får sin vilja igenom. Berkes
65

 menar att co-

management och allmänhetens deltagande är något som utvecklas över tid. Områden där 

tidigare samarbeten finns kan tänkas dra nytta av att dessa relationer och nätverk redan delvis 

existerar. De kan därför möjligen få ett försprång jämfört med andra delar av landet i det 

avseendet. Även om det är ett tidskrävande arbete så kan hävdas att det möjliggör att besluten 

bli mer långsiktiga och på sikt sparas således tid och resurser, även hos myndigheterna. 

Genom att lokala aktörer antagligen kommer vara mindre benägna att överklaga beslut som 
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de själva är med och formar. Möjligen kan dessutom utvärderingar längs vägen tänkas vara 

till hjälp för att få arbetet att fungera och för att sätta fingret på vad som fungerar respektive 

inte gör det. 

Vattenråden ska enligt myndigheterna både vara en plats där lokala vattenintressenter kan 

mötas och en dialogpart till myndigheterna. Samtidigt finns det tendenser hos myndigheterna 

att se vattenråden som ett slags remissinstans eller som en hjälp för myndigheterna i deras 

arbete med vattenförvaltningen. Ett synsätt som visar på att vattenråden underordnas 

myndighetens behov. En av de svårigheter med vattenförvaltningen, som identifieras i 

resultatet, är att få tjänstemän på myndigheterna att verkligen använda sig av den kunskap och 

erfarenhet som lokala aktörer kan ge och att se dem som likvärdiga samarbetspartners. Viktigt 

är ett samarbete som går i båda riktningar samt att myndigheterna arbetar vidare på att se 

vattenråden som en dialogpart och inte bara som en rådgivande part. Även om det är som 

myndigheterna säger att vattenråden underlättar för dem att få kontakt med lokala aktörer så 

får inte bara myndigheternas behov ligga i centrum. Att bara se vattenråden som givare åt 

myndigheterna riskerar på sikt skada relationerna till lokala aktörer som inte kommer se vad 

de vinner på ett samarbete. Myndigheterna är beroende av de kunskaper och erfarenheter som 

bara de lokala aktörerna besitter, men beroendet är ömsesidigt. De lokala aktörerna har inte 

möjlighet att ensamma genomföra alla förändringar de vill p.g.a. att de inte har beslutanderätt 

eller saknar tillräckliga resurser för ett långsiktigt hållbart vattenförvaltande. Så samtidigt som 

vattenråden underlättar för vattenmyndigheten att komma i kontakt med lokala aktörer 

eftersom de finns samlade i råden, så innebär det också en vinst för de lokala aktörerna 

eftersom de får möjlighet att göra sig hörda, deltaga och påverka.  

Det finns ett behov av mer långsiktiga insatser för att säkerhetsställa att kvalitén höjs på 

vatten. Det kan också behövas en långsiktig uppföljning av arbetet och därför behövs 

organiserade och långsiktiga samarbeten. Mer kortsiktiga samarbeten kan naturligtvis också 

vara viktiga bidrag, där t.ex. invånarna i ett litet samhälle går ihop för att förändrar sina 

avloppsrutiner, men sedan inte fortsätter arbeta med vattenfrågor. Myndigheterna behöver 

antagligen båda dessa sorter. Dels de mer organiserade med många olika samt viktiga aktörer, 

dels de mindre sammanslutningarna där punktinsatser kan göras för förbättring, kanske främst 

utifrån egna initiativ men också på uppdrag av myndighet.  

Carlsson och Berkes
66

 lyfter fram centrala faktorer inom co-management vilka i hög grad 

berör vattenförvaltningen i Sverige. Om vi ser närmare på vad myndigheterna säger så kan 

flera centrala punkter för ett fungerande co-management identifieras. För ett väl fungerande 

co-management kan uttydas att ett lokalt deltagande med stöd från både myndighet och lokala 

aktörer är centralt för att kunna förbättra vattenstatusen. Som nämnts tidigare finns detta stöd 

åtminstone från myndighetens sida. Ett ”multi-level”-samarbete mellan lokala aktörer och 

myndigheter kan bidra till att mer resurser finns tillgängliga för att kunna genomföra 

önskvärda åtgärder. Med fler aktörer inblandade ökar tillgången till resurser och också 

variationen av dem. Staten kan t.ex. skjuta till olika bidrag medan vattenrådens deltagare 

besitter lokala kunskaper om miljön. Samarbete mellan många olika aktörer ger förutom 

materiella resurser också en bredare variation av humankapital. Att vattenråden deltar i 

åtgärdsarbetet kan därför anses viktigt för att få tillgång till mer resurser.  

                                                 
66 Carlsson, L. & Berkes, F. (2005) 



31 

 

Myndigheterna menar att dialog mellan vattenråden och vattenmyndigheten är betydelsefullt 

för att lokal kunskap ska komma myndigheten till handa. Enligt direktivet är det av stor vikt 

att information rörande förvaltningsarbetet tillhandahålls de lokala aktörerna vilket möjliggörs 

genom en dialog parterna emellan. Det är också viktigt, kan hävdas, att informera lokala 

deltagare för att de verkligen ska känna sig delaktiga, för att skapa tillit och för att samarbetet 

ska fungera. Vattenrådens kontaktperson/styrgrupp spelar en central roll här som 

informationsspridare. Det är bra för samarbetet att det finns en tydlig länk till myndigheterna 

så att deltagarna vet vem som är ansvarig för denna kontakt. Viktigt är att denna person eller 

grupp har rådets fulla stöd och att tillit finns för att den sköter sitt uppdrag, något som också 

knyter an till att det är en process som tar tid. Fler aktörer möjliggör en fördelning av 

uppgifter, något som Carlsson och Berkes
67

 menar är viktigt. Om lokala aktörer deltar i 

åtgärdsarbetet kan uppgifterna fördelas på fler vilket även kan leda till högre effektivitet och 

bättre resultat. Uppgifterna kan dessutom fördelas på dem som är bäst lämpade för respektive 

uppgift, och fler uppgifter kan göras samtidigt eftersom arbetsbördan delas. Vattenråden ska 

involvera alla olika intressen för att skapa en större legitimitet kring beslut, enligt 

Lundqvist
68

. Det är därför viktigt att myndigheterna är noga med att kontrollera att deltagarna 

i vattenråden är representativa för de aktörer som finns i området. Samtidigt måste det tas i 

beaktande att alla aktörer inte har samma möjlighet att delta lika aktivt och inte har samma 

resurser för att vara drivande i frågor de anser viktiga. Därför riskerar arbetet till viss del 

styras av starkare intressen medan svagare kommer i skymundan, vilket framkommer i 

resultatet. 

6.2 Slutsatser 

Vattenråden är en del i ett försök av samhället att hitta lösningar på de problem vi idag står 

inför gällande olika typer av miljöproblem. Att skapa en medvetenhet och ett engagemang på 

lokal nivå kan få människor att förstå konsekvenserna av sitt levnadssätt och handlande. Detta 

kan vara en viktig del i att komma till rätta med miljöförstöringen och i detta fall 

vattenföroreningar. Det finns tendenser som tyder på att myndigheterna fortfarande sitter kvar 

i ett invant hierarkiskt system, men det finns också tecken som tyder på att de sakta men 

säkert rör sig mot en större förståelse för hur viktigt det är att involvera fler i 

beslutsprocessen, att de som berörs får säga sitt innan beslutet är taget. För att vattenråden 

inte enbart ska komma till tals på myndigheternas efterfrågan är det viktigt att det finns en 

tydlig länk från råden som påverkar myndigheterna. Trots att det i Sverige finns en vana att 

lämna över vattenfrågor till myndigheter, och vi är bortskämda vad det gäller tillgången till 

rent vatten, kan det finnas potential i den starka samverkansbakgrund som finns i det svenska 

samhället. Vi har till exempel en historia med ett rikt föreningsliv och kanske är det en 

plattform för engagemang även i vattenfrågan. Till sist gäller det är komma ihåg att det är 

komplicerat att skapa fungerande samarbeten och därför måste man låta det ta tid och med 

Berkes
69

terminologi se det som en process av ”adaptive co-management”.  
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Bilaga 1 

 

Frågeguide för intervju med vattenvårdsdirektör 

 Vad tycker ni om idén med vattenråd? Hur ser ni på deltagandet från lokala aktörer? 

 Vilka ser ni som de främsta syftena med vattenråden? 

 Vilken roll ska vattenråden ha i vattenförvaltningen? 

 Vad förväntar ni er av råden? 

 Vilka typer av aktörer finns i vattenråden i ditt distrikt? Hur många vattenråd finns? 

 Vilka svårigheter/utmaningar ser ni med en lokal förankring i form av vattenråd? 

 Vad har ni för framtida planer/visioner för det fortsatta arbetet med vattenråd? 

 

Intervjuade: 

BH – Bottenhavets vattendistrikt. Bengtsson, Åke, vattenvårdsdirektör, telefonintervju. 

BV – Bottenvikens vattendistrikt. Sundström, Bo, vattenvårdsdirektör, telefonintervju. 

NÖ – Norra Östersjöns vattendistrikt. Sorby, Lennart, vattenvårdsdirektör, telefonintervju. 

SÖ - Södra Östersjöns vattendistrikt. Carlsson, Dea, vattenvårdsdirektör, intervju. 

VH - Västerhavets vattendistrikt. Sjöberg, Björn, vattenvårdsdirektör, telefonintervju. 
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Bilaga 2  

 

Figurförteckning och källor: 

Figur 1. Karta över Sveriges fem vattendistrikt. Copyright Lantmäteriet medgivande I 

2010/0056 enligt telefonsamtal (2010-05-26). 

Figur 2. Vattenförvaltningens organisering. Hämtad från: 

http://www.lst.se/NR/rdonlyres/05354BCE-B5F4-47C7-A011-

63183D3E5CCE/122025/VRO_handledning_080523_bilder.pdf. S. 10 (2010-03-18). 

http://www.lst.se/NR/rdonlyres/05354BCE-B5F4-47C7-A011-63183D3E5CCE/122025/VRO_handledning_080523_bilder.pdf.%20S.%2010
http://www.lst.se/NR/rdonlyres/05354BCE-B5F4-47C7-A011-63183D3E5CCE/122025/VRO_handledning_080523_bilder.pdf.%20S.%2010

