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Forskningsfrågor

Hur påverkar MER medverkande kommuners 
förutsättningar att uppfylla MKN för Mälaren 
och dess tillrinnande vatten?

• Vilka förutsättningar upplevs utgöra hinder för 
uppfyllandet av MKN för Mälaren och dess 
tillrinnande vatten?

• Hur uppfattas MER:s arbete i relation till de 
förutsättningar som upplevs utgöra hinder för 
uppfyllandet av MKN för Mälaren och dess 
tillrinnande vatten?



Avgränsningar

• Projektansvariga för MER, samt kommunala 
politiker och tjänstemän

• Etapp 1 av projektet

• Samhälleliga förutsättningar



Teori och begrepp

• Allmänningens tragedi

• Överbryggande organisationer

• Institutioner
- Formella institutioner
- Informella institutioner

• Politisk fragmentering



Metod

• Semi-strukturerade intervjuer

- 3 intervjuer; projektledare, politiker, tjänsteman

• Enkätundersökning (öppna svar)

- Omkring 60 utskick

- Ett 30-tal svar (svarsfrekvens ca 50%)

- Fler tjänstemän än politiker svarade (relation 2:1)



Resultat

Identifierade hinder:

• Organisatoriska arrangemang

• Ansvar, rollfördelning och rådighet

• Lagstiftning och direktiv

• Kunskap och information

• Intressen och värderingar

• Resurser och resurs-
allokering



Organisatoriska arrangemang

”Ger oss verktyg att jobba 
vidare med utveckling av 
kontaktnät och idéer till 
åtgärder och nödvändiga 
samarbeten för att 
komma vidare i arbetet.”

”Det har varit givande, 
även om 
problematiken skiljer 
sig åt väldigt mycket 
mellan kommunerna 
runt Mälaren.”

”Mycket tid läggs på att 
bara prata och inte att 
utföra och besluta.”



Ansvar, rollfördelning och rådighet

• Allmänningens tragedi..?
- Förvaltas dock inom och genom formella 

institutioner

• MER belyser, men ändrar inte



Lagstiftning och direktiv

• Politisk fragmentering underbygger låg 
kongruens 

• MER

- kommunikativ brygga 

- lokala kompletteringar



Kunskap och information

”Jag var ganska ny på 
att jobba med 
vattenfrågor och har 
haft stor hjälp av de 
olika evenemangen 
och utbildningarna.”

”Det har varit bra med 
seminarier där olika kommuner 
berättar hur de arbetar. Vi vet 
dock inom kommunen vad som 
det behöver arbetas med, men 
det saknas resurser.”

”Vi liksom de flesta kommuner har kunskap 
och underlag för att köra igång. Bättre att 
satsa pengarna på lokala åtgärder än att köra 
igång regionala kafferep.”



• Politisk fragmentering ger fragmenterade 
intresseområden

• Koordinerande informella 

institutioner avgör vid 

motstridiga intressen?

• MER:
- Gemensamt meningsskapande – för vissa

Intressen och värderingar



Resurser och resursallokering

“Mycket bra genererar 
många olika möjligheter, 
bra jobbat!” 

“Förstår inte strategin. Har ni 
möjligheter att finansiera av 
sedimentationsdammar?” 

“Här har det varit väldigt stort 
fokus på Life IP, som är en väg jag 
inte själv skulle ha gått eftersom 
det är så stort och tungrott. Men 
om det går vägen kommer det ju 
ge fantastiska möjligheter för 
framtiden. Men mer info om 
’mindre’ pengar och andra typer 
av finansieringsmöjligheter 
förutom stöd, vore önskvärt”



Analys
Hinder MER - styrkor

Kommunernas organisatoriska 
arrangemang = politisk fragmentering

Fragmentering 
av intressen

Fragmentering 
av kunskap

Minskar viljan/möjligheten att 
allokera resurser

Otydliga och bristande lagstiftning = 
ineffektivt och svagt formellt 
institutionellt system

Överbryggande organisation

Ökat samarbete
Ökad kunskap
Ökat intresse

Selektiv information = 
Överförande av informella normer

Understödjer uppkomsten 
av kompletteringar



Rekommendationer

Större hänsyn till kommunernas          
skilda förutsättningar

– - Sammanför kommuner med   
liknande förutsättningar i mindre 
grupper

Inkludera även icke-kommunala 
aktörer
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