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DELTAGANDE I VATTENCYKELN 

SAMRÅDA – vattenmyndigheter ska samråda och uppmuntra till 
deltagande. 
 
SAMVERKA – vattenråden har en prioriterad roll i Sverige. För att 
 
-  beslut ska bli lokalt förankrade  
-  man ska känna delaktighet 
-  bördor ska fördelas på ett transparent sätt 
-  vilja vidta åtgärdar ska stödjas 
-  lokal kunskap ska komma till användning 
- …. 
- …. 
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Vattenrådens roll i vattenförvaltningen 

• har en prioriterad roll för att få samverka  

• definieras genom Vattenmyndigheten 

• deltagare är kommuner, företag, NGO, enskilda – 
öppen för alla.  

• Remissinstans för MKN och åtgärdsprogram, men 
även mer… 



Från	  ”Samverkan	  inom	  
Västerhavets	  va4endistrikt	  
mars	  2012,	  sid	  25.	  
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Tidigare erfarenheter från vattenråden 

Stor variation – engagemang, kunskap, storlek, typ av 
miljöproblem, vad man vill jobba med, …….. 

•  Exempel 1: EGET MOTIV  - driva miljöfrågor eller bevaka 
Ljung:Vattenråden i Sverige – de gröna näringarnas perspektiv 

•  Exempel 2: EGEN DELAKTIGHET MEN DÅLIG  
INFORMATIONSNOD UTÅT.   

      Eckerberg mfl: Samverkan i Bottenvikens vattendistrikt – analys av vattenrådsarbetet 
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Projekt 4:  Övergripande MÅL är att utvärdera  

 
Hur har vattenråden fungerat på individnivå för att 
 
Beslut avseende åtgärder ska genomföras 
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Metod för studien 

•  En initial fokusgrupp med ett vattenråd 

•  Nationell enkät till vattenrådens alla medlemmar – frågor 
baserad på psykologisk teori.  

•  Kvantitativ analys med gruppvisa jämförelser och 
sambandanalyser 

•  Arbete pågår för insamling  av mailadresser.  



     Antal vattenråd  ca 103,  okt 2012 
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Hur bedömer deltagare i vattenråden faktorer 
som kan påverka beredskap att vidta åtgärder 
 
•  Egen roll (styrgrupp, representant, beroende,  …..) 
•  Eget mål med deltagande i vattenrådet 
•  Uppfattning/föreställningar om ansvar, konsekvenser etc 
•  Upplevd rättvisa av bördefördelning 
•  Upplevd osäkerhet om fakta och om andras agerande 
•  Förtroende/tillit att andra agerar   

•  Beredskap till egna åtgärder 
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MÖJLIGA SLUTSATSER 

•  Skillnader mellan grupper  - men vilka är de, är de stora,  
spelar de roll????? 

•  Statistisk belysning av de faktorer som kan ha ett samband 
med individers vilja att vidta vattenåtgärder.  

 
Grund för förslag till förbättringar på nationell basis. 
 


