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Bakgrund 

Vattenförvaltning inom EU – ett flernivåsystem som strävar efter ’god 
status’ i EU-vatten à Resultat 2015: hälften av EU:s ytvatten nådde 
inte god status (EC, 2015).  
 
Policyimplementering kan vara svårt i komplexa strukturer pga 
policydensitet (ger upphov till målkonflikter som ofta måste hanteras på 
nationell/lokal nivå) och oklara maktförhållanden 
 
För att bättre förstå varför det är svårt att nå målet om god status bör vi 
både studera både maktstrukturer och hur olika policys står mot 
varandra  - och hur detta hanteras av relevanta tjänstemän.  



Bakgrund (forts) 

Utgår från teorier om policykoherens och flernivåstyrning 
Analyserar svensk vattenförvaltning för att förstå policyimplementering i 
komplexa styrstrukturer: 

Hur påverkar policykoherens (eller brist på sådan) 
policyimplementering i komplexa styrstrukturer? 

Kartlägger den formella strukturen inom vattenförvaltningen, med fokus 
på makten inom systemet 
Analyserar policykoherensen i svensk vattenförvaltning genom att 
kartlägga policykonflikter mellan vattenpolicy och andra policys och 
undersöka hur de hanteras  av nationella och regionala 
vattenbyråkrater  



Material 

Åtgärdsprogram och Förvaltningsplaner 2009-2015 
Sammanställning av myndigheternas och kommunernas rapportering/
redovisning från Vattenmyndigheterna 2010-2015 
Utvärderingar av vattenarbetet (SOUs/rapporter etc) 
Expertenkät till 27 nyckeltjänstemän inom nationell och regional 
vattenförvaltning för att identifiera områden där vattenkvalitet och 
åtgärdsprogram står i konflikt med andra mål och undersöka hur dessa 
målkonflikter hanteras av tjänstemän i implementeringsprocessen.  



Vem navigerar? 

Många aktörer är inblandade i att navigera svensk vattenförvaltning. 
Det är en tydlig typ II-flernivåstyrningsstruktur med en 
ekosystembaserad organisationsstruktur, nya myndighetsnivåer – 
utanför det traditionella förvaltningssystemet.  
Systemet är fragmentiserat – ansvaret för svenskt vatten är delat 
mellan många olika nationella, regionala och lokala myndigheter.  
Detta har fört med sig implementeringsproblem, särskilt när det gäller 
maktstrukturer inom systemet. 



Vem styr? 

Nya – och oklara – maktförhållanden: (meta-)regionala myndigheter ger 
instruktioner till statliga myndigheter.  
Initialt motstånd mot att acceptera instruktioner ”underifrån” (otydliga 
maktstrukturer) 
Processen med att implementera åtgärder har varit långsam, på både 
statlig och lokal nivå (t.ex. långsam ökning av antalet kommuner som 
återrapporterar, 256/290 år 2014) 
Vattenrådens roll är oklar – hur ska kommunikation med och inom 
vattenråden ske? 
Kompetensklargörande och förtroendeskapande arbete kan hjälp till att 
lösa dylika oklara maktförhållanden i flernivåsystem.  



Policykoherens i svensk 
vattenförvaltning 

 
Nationella och sub-nationella byråkrater är ansvariga för att 
implementera många olika samhälleliga mål. De måste därför ofta göra 
det slutliga prioriteringarna mellan mål som står i konflikt med varandra.  
 
I en tidigare utvärdering av synergier, möjligheter och konflikter i det 
svenska miljömålsarbetet, pekade svenska sektorsmyndigheter och 
länsstyrelser ut vattenfrågor som ett av deras arbetsområden som ofta 
står i konflikt med andra mål och prioriteringar inom andra 
policyområden. Utredningen efterfrågar politisk prioritering mellan olika 
mål.  



Policykoherens i svensk 
vattenförvaltning (forts.) 

 
Resultat från enkät till vattentjänstemän: 
•  Målen i åtgärdsprogrammen är vaga och svåra att förstå 
•  Ett flertal andra regleringar begränsar möjligheterna att implementera 

åtgärder i praktiken, såsom direktiv(Nitratdirektivet, Natura 2000, 
Havsmiljödirektivet och Badvattendirektivet), lagar (Plan- och Bygglagen 
och Miljöbalken), andra regler (t.ex. elcertifikat). Regionala 
utvecklingsprogram är inte anpassade för att prioritera åtgärder såsom 
krävs enligt vattendirektivet.  

•  Olika myndigheter hanterar ofta de olika regleringarna som påverkar 
vattenkvalitetsarbetet, och dessa myndigheter har olika prioriteringar  kring 
avvägningar mellan vattenkvalitet och andra frågor (jordbrukets 
konkurrenskraft, skogsindustri, förnybar energi, samhällsplanering, 
jobbskapande, ekonomisk utveckling)  



Policykoherens i svensk 
vattenförvaltning (forts.) 

 
Resultat från enkät till vattentjänstemän: 
•  Vattenfrågor är högt prioriterade inom vattenförvaltningen men av enkäten 

framgår att det konstant finns behov av att prioritera mellan olika regleringar 
och bara 21% av de svarande i enkäten anger att det finns tydliga riktlinjer 
för hur prioriteringar ska göras à de flesta målkonflikter hantaras genom 
förhandlingar mellan olika aktörer och involverar kompromisser mellan olika 
mål 

•  Av enkäten framgår att vattenkvalitet ofta får ge vika för ekonomiska eller 
andra samhälleliga mål.  

•  Många pekar ut behov av utbildning av landets domstolar vad gäller hur 
miljökvalitetsnormer ska hanteras. 

•  Många är positiva till att förse Vattenmyndigheterna med starkare 
instrument för att implementera åtgärdsprogrammen 

•  Många är negativa till att flytta vattenfrågor tillbaka till länsstyrelserna.  



Åtta identifierade problem 

1.  Aktörerna inom systemet är osäkra på vem som gör vad 
2.  Vattenmyndigheterna har inte tillräcklig auktoritet för att hålla nationella 

myndigheter och kommuner ansvariga för att leverera resultat 
3.  Processen kring lokalt deltagande och vattenrådens roll är oklar 
4.  Det finns stor kompetens inom vattenmyndigheterna för att mäta och 

bevaka miljökvalitetsnormer men det är svårare att implementera denna 
kunskap på lokal nivå 

5.  Det behövs finansiella resurser till kommuner för åtgärdsarbetet 
6.  På grund av policyinkoherens uppstår målkonflikter, där vattenkvalitet ofta 

får ge vika till förmån för andra samhälleliga prioriteringar 
7.  Vattenbyråkrater saknar centrala riktlinjer för hur målkonflikter ska hanteras 

när de har flera olika regler/mål att ta hänsyn till 
8.  Det finns en brist på juridisk kompetens inom svenska domstolar kring hur 

miljökvalitetsmål ska hanteras 



Slutsatser 
”the role of the state as a navigator and rudder-holder is important in order to improve 
policy implementation in complex governance structures – otherwise; bureaucrats risk 

being lost in an incoherent archipelago of ecological, social and economic goals” 

•  Bristande koherens gör implementeringen ineffektiv inom komplexa 
styrstrukturer  

•  Vägledning behövs för att undvika fortgående maktkamper mellan 
olika myndigheter 

•  Vägledning behövs för hur prioriteringar ska göras mellan olika 
samhälleliga mål  

•  Miljömässiga mål blir ofta nedprioriterade till förmån för ekonomiska 
och andra samhälleliga mål  

•  Statlig vägledning kan förbättra policyimplementeringen i komplexa 
styrstrukturer 




