
SPEQS Project 2  

Institutions and 
actors in the EQS-
process: a 
comparative 
analysis 
Sverker C Jagers 

Charlotta Söderberg 

Mikael Sevä 



Bakgrund 

Uppföljningar från vattenmyndigheterna 
visar att knappt hälften av kommunerna inte 
implementerar åtgärdsprogrammet; vars 
syfte är att peka ut åtgärder så att 
miljökvalitetsnormerna för klassificerade 
vatten uppnås 



Problem 

Hur kommer det sig att så många kommuner 
inte implementerar åtgärdsprogrammet? 



Tidigare studier 

-  Problem när det gäller hur vattendirektivet 
har inkorporeras i svensk lagstiftning 

-  Problem när det gäller hur 
förvaltningssystemet är utformat 

-  Problem gällande den kommunala 
planeringsprocessen 



Syfte och 
forskningsfrågor 

Syftet med delstudien är att öka förståelsen för närbyråkraters roll vid 
bristfällig  implementeringen av miljökvalitetsnormer och 
åtgärdsprogram fastställda av vattenmyndigheten 
 
Huvudsaklig forskningsfrågor:  
      
 a) Vilken roll har närbyråkrater vid implementeringen av åtgärdsprogrammet 
på kommunal nivå 
     
 b) Vilka faktorer påverkar närbyråkraternas handlingar och beslut när det gäller 
genomförandet av åtgärdsprogrammet? 

 
 



Metod och material 
delstudie 2 

Studien är byggt på en fallstudie av närbyråkrater i svenska 
kommuner. Sammantaget 20 kommunala tjänstemän är 
intervjuade från 10 olika kommer, två från vardera 
vattendiskrikt. En kommun uppströms och en nedströms. 
En tjänsteman från miljö- respektive tekniska förvaltningen 
intervjuades. 
Studie 1) Hur närbyråkraters policyförståelse och 
implementeringsresurser påverkar genomförandet av 
åtgärdsprogrammet. 
Studie 2) Hur närbyråkraters policyuppfattningar påverkar 
genomförandet av åtgärdsprogrammet.  
 



Teoretiska 
utgångspunkter

Delstudien tar sin utgångspunkt i de operativa beslut som 
tas på lokal nivå av närbyråkrater 
Det teoretiska ramverket bygger på teorin om 
gatubyråkraters roll vid implementeringen av politiska 
beslut. Närbyråkrater påverkar utfallet av implementeringen 
till följda av sitt handlingsutrymme och autonomi visavi 
överordnande. Mer specifikt påverkar närbyråkraters 
förståelse av politiska mål och lagstiftning, deras syn på det 
aktuella problemet och deras resurser de har till förfogande 
beslutsfattandet. Även olika organisatoriska variabler 
påverkar. Sammantaget innebär detta att det kan finnas en 
diskrepans mellan officiell policy och beslut.  



Teoretiskt ramverk 



Studie 1 

Påverkar policyförståelse och 
implementeringsresurser 
närbyråkraters beslut och 
handling? 



Syfte 

Syftet med den första delstudien är att 
undersöka om närbyråkraters 
policyförståelse och 
implementeringsresurser påverkar deras 
genomförande av handlingsprogrammet 



Teori 

Policyförståelse 
Teorier har pekat på om närbyråkrater har 
bristande förståelse för innehållet i offentlig 
policy och om denna policy dessutom 
krockar med annan policy inom samma 
politikområdet ökar sannolikheten att de inte 
genomför policyn som det är tänkt 



Teori 

Implementeringsresurser 
Om närbyråkrater inte förstår innehållet i en 
policy kan de vända sig till offentliga och 
privata aktörer för att söka hjälp för att förstå 
innehållet. Aktörerna kan ge olika råd vilket 
medför att genomförandet skiljer sig åt 
mellan olika byråkrater och dessutom finns 
det en risk att råden inte följer officiell policy. 



Frågor 

Påverkar närbyråkraternas policyförståelse 
genomförandet av åtgärdsprogrammet? 
 
Påverkar närbyråkraternas 
implementeringsresurser genomförandet av 
åtgärdsprogrammet? 



Resultat 

Det finns ett samband mellan närbyråkraters 
policyförståelse och genomförandet av 
åtgärsprogrammet, fr. a. när det gäller synen 
på policykrockar 
Det finns även ett samband mellan vilka 
aktörer närbyråkrater vänder sig till, för råd 
om det finns brister i policyförståelse, och 
genomförandet av åtgärdsprogrammet, de 
som konsulter Vattenmyndigheten genomför 
i större utsträckning 



Studie 2 

Påverkar policyuppfattningar 
närbyråkraters beslut och 
handling?



Syfte 

I den andra studien undersöker jag om 
närbyråkraters (policy core beliefs) policy 
uppfattningar påverkar deras benägenhet att 
beakta åtgärdsprogrammet samt om olika 
kommunala förvaltningar beaktar 
åtgärdsprogrammet  



Teori 

Tidigare studier har visat att närbyråkraters 
värderingar påverkar beslut och handlingar.  
Normativa policyuppfattningar 
- syn på bevarande vs. nyttjande av naturresurser 
Empiriska policyuppfattningar 
- syn på förvaltningssystemet och styrmedel 



Frågor 

1)  Påverkar policyuppfattningar 
närbyråkaters beslut och handling? 
(implementera eller inte 
åtgärdsprogrammet) 

2)  Vilka policyuppfattningar påverkar? 
3)  Finns det någon skillnad mellan sektorer? 
 



Resultat 

1)  Policyuppfattningar kan förklara varför 
närbyråkrater beaktar 
åtgärdsprogrammet 

2)  Empiriska policyuppfattainar påverkar 
mer än normativa 

3)  Miljöbyråkrater är mer benägna att 
beakta åtgärdsprogrammet än de inom 
tekniska sidan 

 



Policyimplikationer 

-  Tydligöra åtgärdsprogrammet 
-  Mer aktiv vattenmyndighet 
-  Utbildning 
-  Ett större kommunalt engagemang i 

vattenfrågor


