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Sammanfattning 
Hur effektiv och konsekvent miljöförvaltningen 
är, beror på hur byråkrater och tjänstemän 
uppfattar och tillämpar riktlinjer inom sina 
miljöområden. Detta är idag dåligt undersökt. 
En intervjustudie har därför genomförts för att 
undersöka hur tjänstemän inom vatten- och 
fiskeförvaltning påverkar utfallet i 
förvaltningen. Dessa två förvaltningar valdes då 
de skiljer sig åt i hur de är organiserade och 
styrda (sam- respektive toppstyrning). Analysen 
av intervjuerna visar att tjänstemännens 
agerande inte stämmer överens med vad som 
förväntas av dem utifrån regleringsbrev och, 
inte minst, annan forskningslitteratur på 
området. Miljöförvaltningen riskerar därför att 
inte fungera optimalt. 
 
Vad gäller saken? 
Miljöförvaltning kan huvudsakligen utformas på 
två olika sätt. Antingen kan den organiseras 
nedifrån och upp eller uppifrån och ned. I det 
först fallet sätter politiker detaljerade mål vars 
intentioner tjänstemännen förväntas följa utan 
avvikelser från de satta målen. I det andra fallet 
är målen mer övergripande och tjänstemännen 
får i uppgift att förverkliga dem, och allt oftare 
tillsammans med brukare. Förvaltning uppifrån 
och ned brukar sägas bidra till rättssäkerhet och 
lika behandling, medan förvaltning nerifrån och 
upp bidrar till lokal anpassning som ett medel 
för att öka legitimt och effektivitet vid 
genomförandet av politiska beslut. 
 
Hur väl fungerar dessa två olika 
förvaltningsideal i praktiken? Risken är att de 
bara är ideal som, till följd av det 
handlingsutrymme byråkrater på gatunivå har 

(gräsrotsbyråkrater), inte går att uppnå. 
Byråkrater inom uppifrån och ned-förvaltningar 
antas ha låg handlingsfrihet, men hög kapacitet 
för handling utifrån politiska riktlinjer och 
regler. Omvänt, byråkrater inom nedifrån och 
upp-förvaltningar antas ha en högre 
handlingsfrihet, men en något lägre 
handlingskapacitet då de är beroende av 
resurser från det omgivande samhället för att 
genomföra beslut. 
 
Teorin gällande gräsrotsbyråkrater 
argumenterar för att dessa byråkrater 
omformulerar politiska mål i mötet med brukare 
och klinter. Det vill säga, de fattar beslut som 
inte alltid är förenliga med de politiska 
ambitionerna. Orsaken är att de har ett visst 
handlingsutrymme och handlingskapacitet. Det 
är dessutom svårt för beslutsfattare att 
kontrollera byråkraterna. Ofta återfinns dessa 
byråkrater i skolornas klassrum eller bakom 
socialkontorens skrivbord. Gräsrotsbyråkrater 
finns även inom miljöförvaltningen. 
 
För att ta reda på hur det egentligen fungerar 
har byråkrater inom fiskeförvaltning (nedifrån 
och upp) och vattenförvaltningen (uppifrån och 
ned) intervjuats och jämförts i hur de uppfattar 
styrningen i förvaltningen och hur de omsätter 
denna styrning till konkret handling. 
 
Hur har problemet undersökts? 
Hur byråkrater agerar har undersökts genom att 
intervjua personer inom vattenförvaltning, den 
så kallade Vattenmyndigheten, och 
fiskeriförvaltningen inom ramen för 
länsstyrelsens verksamhet. Sammanlagt ingick 



elva tjänstemän (fem från fiske och sex från 
vatten) vid en länsstyrelse i Sverige i fallstudien. 
 
Vad visar resultaten? 
Utifrån analys av intervjusvaren framgick att 
byråkrater inom de två förvaltningarna inte 
agerar som kunde förväntas av dem. Inom 
fiskeförvaltningen tar man många egna initiativ 
och inom vattenförvaltningen efterfrågas mer 
styrning. Det har tidigare antagits att 
tjänstemän inom fiskeförvaltningen har ett litet 
handlingsutrymme medan deras motsvarighet 
inom vattenförvaltningen har ett betydligt 
större utrymme för handling och eget 
initiativtagande. Resultaten pekar emellertid i 
närmast motsatt riktning. Detta medför 
sannolikt att styrningen av dessa två sektorer 
inte fungerar optimalt – eller åtminstone inte 
som det är tänkt. 
 
Byråkrater som arbetar inom fiskeförvaltningen 
upplever att de har både hög handlingsfrihet 
och handlingsfrihet. I praktiken innebär det att 
de inte känner sig styrda uppifrån, varken från 
politiker och överordnande förvaltningschefer. 
De anser även att de har både makt och resurser 
att genomföra sina egna fattade beslut. 
Sammantaget beter de sig alltså inte alls som 
förväntat i en nedifrån och upp-förvaltning. 
Därmed liknar de i hög grad gräsrotsbyråkrater 
så som de framställs i litteraturen. 
 
Byråkrater inom vattenförvaltningen anser att 
de har en relativt hög handlingsfrihet. Samtidigt 
anger de att de har mindre handlingskapacitet.  
De menar att de har stor frihet när det handlar 
om att ta fram handlingsprogram och fastställa 
miljökvalitetsnormer. När det gäller 

genomförandet av dessa normer, anser de 
emellertid att de saknar makt och resurser. Ofta 
är det upp till andra myndigheter och 
kommuner att genomföra 
handlingsprogrammen. Sammantaget agerar 
byråkraterna inte som förväntat utifrån 
teoretiska föreställningar om uppifrån och ned-
förvaltning. Ur ett teoretiskt perspektiv har 
dessa individer mindre gemensamt med 
gräsrotsbyråkrater. 
 
Följd och rekommendationer 
Om politiker önskar en större lika behandling av 
brukare inom fiskerisektorn, bör man se över 
fiskeförvaltningen på regional nivå. Det handlar 
om att göra avvägningen mellan regional 
anpassning eller likhet inför lagen. 
 
När det gäller vattenförvaltningen bör 
politikerna tydliggöra vad de önskar att den ska 
uppnå, samt se över styrsystemet. Det kan 
handla om mer preciserade handlingsplaner, 
regleringsbrev och statsbidrag för att på så sätt 
möjliggöra för myndigheter och kommuner att 
genomföra handlingsprogrammet från 
Vattenmyndigheterna. 
 
Slutkommentar 
Denna studie har visat att olika förvaltningsideal 
inte alltid fungerar som det är tänkt. För att få 
en ökad kunskap om hur de fungerar i praktiken 
bör de undersökas utifrån den lokala praktiken. 
Det betyder att söka förstå hur de som jobbar på 
gräsrotsnivå uppfattar vad som styr dem och hur 
de omsätter det till praktisk handling. 
 

 

	  
Figuren visar hur byråkrater förväntas agera i respektive förvaltningsorganisation (grå). Pilarna visar hur 
agerandet enligt studien förskjuts till det faktiska agerandet (svart). 
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SPEQS, A Systems Perspective on Environmental Quality Standards, är ett treårigt forskningsprogram som syftar till att ta fram ny 
kunskap om det svenska systemet för miljökvalitetsnormer. Systemet fungerar inte tillfredsställande och det behövs ta reda på varför det 
är så. SPEQS studerar hur systemet är uppbyggt, hur det uppfattas av olika intressenter och vad osäkerheterna kring hur reglerna ska 
tillämpas har för effekt. Resultaten ska kunna användas av de som tillämpar reglerna om miljökvalitetsnormer. Det kan vara 
myndigheter på olika nivåer, företrädare för verksamheter eller organisationer och enskilda som berörs av en otillfredsställande 
miljökvalitet. SPEQS koordineras av Havsmiljöinstitutet och finansieras av Naturvårdsverket. 
 


