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LEGITIMITET                               enligt Beetham,1991 
 

Om ett beslut eller åtgärd uppfattas som legitimt avgörs av 
tre distinkta element:  
 
1.  om det är konformt med etablerade regler   

2.  utövandet av makt är berättigat enligt de föreställningar som 
bägge parter har  

3.  om det finns bevis på medgivande av den underställda 
såsom att man anpassar sig till besluten 
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VATTENRÅDENS MEDLEMMAR   

•  I vilken mån anpassar de sig till de beslut som fattas ? 

•  Varför ? – är det just för att de är  medlemmar i vattenråden? 

•  Varför är de med i vattenråden ? Vilka motiv ligger bakom ? 
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DELTAGANDE – SAMRÅD OCH SAMVERKAN   
 

Samråd med och information till allmänheten – Art 19.1.i Havsmiljödirektivet  
•  Staterna ska se till att alla berörda parter ges reella möjligheter att delta i 

genomförandet av detta direktiv  
•  Staterna ska offentliggöra och göra det möjligt för allmänheten att lämna 

synpunkter på sammanfattningar av……… 

Samverkan  - 2 kap.4§Vattenförvaltningsförordningen 
•  Vattenmyndigheten ska möjliggöra och uppmuntra till deltagande av alla som 

berörs av förvaltningen av kvaliteten på vattenmiljön.  

• Myndigheten ska samråda med de myndigheter, kommuner, organisationer, 
verksamhetsutövare och enskilda som berörs av beslutet 

•  VARFÖR ? BLIR VATTNET BÄTTRE? NYTTA?  
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           NYTTOR  av ”public participation”  

i förvaltningen 

NORMATIV PÅVERKAN  
•  Stärka rättvisa, demokrati samt stödja svaga grupper (Dryzek, 1990)  

•  Undvika andra dyrbara styrmedel som blir överflödiga (Dryzek) 

•  Lokala behov och prioriteter tillgodoses bättre (Dougill, 2006)  

•  Känsla av tillhörighet gör att interventioner kommer anpassas till 
socio-kulturella och miljömässiga villkor (Martin & Sherington 2007; Mfl) 

PÅVERKAN PÅ SLUTRESULTAT 
•  Det ökar kvalitet och varaktighet av beslut (Reed, 2008) 

•  Den aktiva implementering av besluten kan förstärkas (Richards 2004),  

•  Implementeringskostnader sänks signifikant (Reed, 2008) 

•  Beslut fattas på mer komplett information, så oväntade resultat 
undviks (Fischer, 2000; mfl) 
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SLUTSATS FRÅN FORSKNING OM DELTAGANDE:   

Studier om deltagande processer finns, och synpunkter på 
processerna,  men ingen koncensus om den nytta de tillför.  

Vi gör antagandet:  
•  om människor uppfattar att de i tillräcklig grad medverkar i 

processen före beslut, så kommer de vara mer villiga att 
anpassa sig till de beslut som fattas.  
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 ÄVEN PSYKOLOGISKA FAKTORER PÅVERKAR 

MILJÖVÄNLIGT BETEENDE 

•  Aktivering och processande av normer. En plattform för dialog 
med lokala aktörer och myndigheter –  

•  Behov till förändring. Mer kunskap om problemen –  

• Möjligheten att påverka såväl själv som med gruppen så 
besluten är i linje med vad man anser bra  - Upplevd rättvisa 

•  ökad motivation att stötta arbetet och besluten – baserat på Tillit 
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Hur har vattenråden fungerat på individnivå 
för viljan anpassa sig till besluten 
 
•  Är motiven att delta i vattenrådet viktigt? 

•  Kan psykologiska faktorer förklara? 

STUDIENS ÖVERGRIPANDE MÅL   
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Figure	  3.	  Trimmed	  and	  fitted	  structural	  model	  
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RESULTAT OCH SLUTSATS  

•  Ingen signifikant koppling mellan motivation delta i vattenråd 
och viljan anpassa sig till beslut. Vattenråden ger inte 
legitimitet - när det mäts som viljan anpassa sig till beslut.  

•  Viktiga för viljan anpassa sig till besluten är individens egna 
NORMER/MORAL, samt BEHOV AV FÖRÄNDRING.  

•  Upplevd rättvisa visar ingen effekt 

•  Upplevd tillit visar endast svag bidrag 
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UPPLEVD RÄTTVISA 
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FEEDBACK 
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FÖRSLAG FÖR MKN-SYSTEMET 

Vattenråden ger inte direkt legitimitet  
men kan stödja legitimitet (öka villighet genomföra beslut) om de används för att  

kommunicera individers moraliska normer & behov av förändring   

Vilja anpassa sig till beslut 

Bättre vatten 
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Bo#en-‐
viken	  

Bo#en-‐
havet	   Norr	  Ö	   Södra	  Ö	  

Väster	  
havet	  

Total	  
	  

Antal	  
va*enråd	   13	   9	   8	   36	   30	  

 
96 

Antal	  
personer	  
bru*o	  

	  
671 209	   171	   787	   820	   2658 

Ne*o	   516 188	   169	   718	   723	   2314	  

Svars	  
frekvens	  
%ne*o	  

132 
26% 

77	  
40%	  

90	  
53%	  

312	  
42%	  

299	  
41%	  

910	  
39%	  

Siffror om enkät 2013  till medlemmar i Sveriges vattenråd  



www.speqs.gu.se 

	  Representerar	  i	  va#enrådet:	  
  

Frekvens 
  

Procent	  
Kommunal förvaltning	   146	   16,0	  

Kommunalpolitisk nämnd	   87	   9,6	  

Kommunal verksamhet/bolag	   35	   3,8	  

En branschorganisation* 	   98	   10,8	  

Näringslivet	   99	   10,9	  

Lokala intressen, tex byalag, vägföreningen etc	   20	   2,2	  

NGO	   44	   4,8	  

Fiske tex FVO	   63	   6,9	  

Länsstyrelsen	   14	   1,5	  

Annan organisation	   116	   12,7	  

Nej, jag företräder mig själv	   188	   20,7	  

 
Total	  

 
910	  

 
100,0	  


