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Abstract
Being a part of the European Community leads to a large number of consequences for the
Swedish state. Legislation and regulations must be incorporated in Swedish law and tradition.
The new framework directive regarding water matters is one document, which changes the
entire system of how Sweden works with the administrative questions in the water field. The
idea is based on water districts, which follows the natural flow of the water.  A new water
administration is also to be set to handle the work in each district. This new directive and the
suggestions that follow, is studied in this composition in order to analyze and discuss whether
it, or the Europeanization, has any kind of influence on state sovereignty. Questions asked are
also if the new directive of water is a part of the increasing process of Europeanization and
whether it is a positive thing or not to cross, both natural such as administrative, boundaries.
The analysis part is divided into three different parts, which later on will be discussed
together. The three parts discussed in the analysis are: initially - the directive of water and the
sovereignty, second - the directive of water and the administration, and third- the directive of
water and the Europeanization. The conclusions drawn are that both the Europeanization and
the internationalization, but also the framework directive of water, reduce large parts of the
national decision-making process, but at the same time gains other aspects, such as the
creating of a new Swedish way and encouragement to maintain the national traditions of the
state.

Keyword: Framework directive of Water, Water administration, Sovereignty,
Europeanization, Internationalization, European Union
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1.  Inledning

Det svenska samhället är i hög grad invävt i världen utanför. Det som är viktigt hos oss är ofta
lika viktigt hos andra. Världen har blivit mindre samtidigt som medvetenheten om världen
som en enhet har vuxit. Informationsteknologin, medias utveckling och kapitalets ökande
rörlighet är några faktorer som förändrar villkoren för människor, löser upp gränser och gör
en del regler och regelskapare allt mindre betydelsefulla. För Sveriges del har det varit den
Europeiska unionen som stått i centrum för diskussionen om den nya världen. Medlemskapet i
EU har fått det svenska samhället att delta i ett nytt regel- och idésystem, vilket har lett till
omfattande konsekvenser och förändringar. Samarbetet gör att viktiga frågor idag avgörs
långt ifrån den nationella arenan. 1

Ett samarbete som har inletts nere på den europeiska kontinenten som rör viktiga frågor är
arbetet med att uppnå en god vattenstatus inom hela unionen. Arbetet med att åtgärda Europas
förorenade vatten har pågått ett par år och nu lett fram till ett ramverk för all vattenplanering
och vattenvård inom EU. 2  Det är det så kallade Ramdirektivet för vatten (2000/60/EG) som
har tagits fram för att lösa problemen. Ramdirektivet utvidgar den nuvarande omfattningen av
vattenskyddet till allt vatten. Det fastställer även klara mål, att god status måste uppnås för allt
vatten i EU senast 2015 samt att en hållbar vattenanvändning säkerställs över hela Europa.
Detta nya övergripande system ligger rätt i tid, eftersom vattenresurserna i Europa utsätts
ständigt för ökande belastning. 3  Ramdirektivet kommer att leda till nya samarbetsformer,
strukturer och ansvarsområden samt en effektivare vattenförvaltning. 4

Förvaltningen av vattenresurserna i EU är ofta förenad med problem. Medlemsstaterna har
olika och ibland motstridiga åsikter om hur miljön ska skyddas och vattnets kvalitet ska
bevaras. De är också måna om sin egen ekonomiska utveckling, som somliga anser hämmas
av EU:s miljölagstiftning. Gränsöverskridande vattenresurser och föroreningar är också ett
problem. Uppdelningen av vattenområden gör det svårt att se resultaten av åtgärder som
vidtas i ett enskilt land. Det är därför viktigt att stater nedströms och uppströms samarbetar för
att få en bra vattenförvaltning. 5

1.1  Syfte

Syftet med denna uppsats är att analysera och diskutera hur den svenska suveräniteten
påverkas av europeiseringen och internationaliseringen, med tanke på
självbestämmanderätten. Då jag anser att det nya ramdirektivet för vatten (2000/60/EG) är ett
utslag av den ökade europeiseringen kommer de delar av direktivet som handlar om
införandet av en ny vattenadministration, användas som ett exempel för att visa på denna
utveckling.

Några frågeställningar med anknytning till syftet jag valt att titta lite närmare på är:
-  Är implementeringen av vattendirektivet i svensk lagstiftning en del av europeiseringen?
- Påverkar europeiseringen och vattendirektivet den svenska suveräniteten, med tanke på
självbestämmanderätten?

                                                                
1 Jacobsson Bengt 2000, sid 1
2 Naturvårdsverket 2002, www.environ.se
3 Europeiska Kommissionen 2002, sid 2
4 Europeiska Kommissionen 2000, sid 15
5 Europeiska Kommissionen 2000, sid 7
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- Är det positivt eller negativt att naturliga och administrativa gränser korsas?

Varför jag valt just vattendirektivet är för att jag tycker att det är ett bra exempel på hur olika
gränser korsas och möts. Det är ett aktuellt ämne som ständigt diskuteras och analyseras  och
jag vill också lämna ett bidrag i denna debatt. Kopplingen mellan internationella relationer
(internationalisering) – europeisering – nationellt – regionalt - lokalt, är inte svår att se i detta
fall. Direktivet finns med i alla steg. Det är dessa steg jag vill analysera och titta närmare på.

Vatten är ett gränsöverskridande ämne/problem som berör många olika parter. Många länder
måste samarbeta över gränserna och även inom det egna landet måste gränser korsas.
Ramdirektivet för vatten kommer att genomföras på ett helt nytt sätt. Det bygger på
medverkan av alla berörda parter. Detta ser jag som en del av europeiseringen. Att alla led i
samhället ska vara med och bestämma samt att EU:s tankar och beslut ska integreras överallt.
Detta tyder starkt på en europeisering av stater.

1.2  Metod

Då ramdirektivet för vatten inte har implementerats fullt ut och utredningen som tillsats för att
arbeta med direktivet, Svensk vattenadministration, inte har gett ut något betänkande eller
dylikt ännu, har det varit ganska svårt att finna information kring detta ämne. Ett beslut om
den nya vattenadministrationen väntas ju först i november 2002. Av de personer jag har varit i
kontakt med hänvisar de flesta till Naturvårdsverkets hemsida samt hemsidan för Svensk
Vattenadministration där jag också har varit och hämtat mycket bra och aktuell information
om arbetet med direktivet.

Mitt teoretiska perspektiv kommer ifrån olika strömningar inom studiet av internationella
relationer. Jag har valt att fokusera främst på europeiseringen, men jag har även förhållit mig
till andra teorier såsom internationaliseringen, realism, liberalism och nyliberalism. Detta för
att få en mer tyngd i mitt resonemang kring ämnet.

Litteraturen om europeisering och internationalisering har varit ganska lättillgänglig. Ofta
skrivs det om dessa ämnen i böcker med texter från fler författare. Jag har även haft stor hjälp
av flera SOU- (Statens Offentliga Utredningar) samlingar kring temat.

Efter insamlingen av information gjorde jag en textanalys av mitt material. Jag analyserade
texterna om vattendirektivet och vilket förhållande detta hade till teorierna om europeisering
och internationalisering. En liten parallell drogs även till de delar i realism, liberalism och
nyliberalism som tar upp frågan om staters betydelse och kollektiva lösningar.  Jag satte även
vattendirektivet i relation till hur det kan tänkas påverka den svenska suveräniteten, med tanke
på självbestämmanderätten, och vilka problem som den administrativa delen av direktivet
innebär för Sverige.

Jag har sedan delat in diskussionen och analysen i avsnitt 4 i tre avdelningar för att få en
bättre överblick. Dessa tre teman är:

1. Vattendirektivet och suveräniteten,
2. Vattendirektivet och administrationen
3. Vattendirektivet och europeiseringen.
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Dessa tre teman kan tänkas gå i varandra och höra samman, men det är även viktigt att
behandla dem var för sig för att ta fram och belysa det viktigaste i dem. De tre teman kommer
sedan att knytas ihop och diskuteras tillsammans för att även få den sammanlänkade bilden av
dessa tre.

1.3  Avgränsning

Då det nya ramdirektivet för vatten innefattar många olika frågor, som föroreningsfrågor,
miljömål och miljökvalitetsnormer, har jag valt att koncentrera mig på den rent administrativa
delen av direktivet. Med detta menar jag den delen som handlar om införandet av nya
avrinningsdistrikt inom unionen.

I teoridelen har jag även avgränsat mig till att enbart relatera till internationaliseringen och
främst då europeiseringen samt även en liten del av realism, liberalism och nyliberalism. Jag
skulle kunna ha tagit det till en ännu högre nivå och börjat ifrån statsvetenskap och
internationella relationer för att sedan gå ner på den nivån jag är nu. Men avgränsningen
måste komma någonstans och jag valde att dra den vid europeisering och internationalisering
av den anledning att jag ser den tydliga kopplingen mellan det studerade direktivet i denna
uppsats och den minskade nationella betydelsen som följer av det.

Varför jag inte valt att ta upp globalisering i samband med internationaliseringen är därför att
den litteratur jag har läst skiljer mellan teorierna om internationalisering och globalisering. De
menar att globaliseringen är en förändring av de internationella relationerna som helhet,
medan internationaliseringen snarare står för något som händer en enskild stat. I denna
uppsats har jag valt att fokusera på just konsekvenserna för den enskilda staten, därmed var
teorin om internationalisering av mer betydelse.

1.4  Disposition

Uppsatsen är upplagd på så sätt att den inleds ovan med en inledning, syftet med uppsatsen,
metod och vilka avgränsningar jag gjort. I avsnitt 2 presenteras en bakgrund till ämnet och
viktiga begrepp som är relevanta för uppsatsen tas upp och belyses. Senare följer den mer
teoretiska delen, där de teorier jag använt mig av tas upp och presenteras i avsnitt 3. Efter
teoridelen följer analysen och diskussionen, som här presenteras tillsammans i del 4. Här har
jag valt att dela upp min analys och diskussion i tre delar som sedan avslutas med en ihop
länkning av dessa tre. I avsnitt 5 gör jag sedan en ihop knytning av hela uppsatsen och mina
slutsatser presenteras även här. Till sist kommer sedan referenserna i del 6.

2.  Bakgrund och viktiga begrepp

2.1  Implementering av EU:s regelverk och staters skyldigheter

Många av EU:s medlemsländer är oftast inte så bra på att överföra de gemensamma reglerna i
den egna lagstiftningen och att tillämpa dem på rätt sätt. Bristerna har visat sig vara extra
stora på miljöområdet. Enligt artikel 5 i Romfördraget ska medlemsländerna vidta de åtgärder
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som behövs för att de ska kunna uppfylla de förpliktelser som följer av exempelvis EU:s
direktiv.

Det första steget mot en nationell implementering av ett direktiv är att överföra
bestämmelserna i nationell lagstiftning. Här har länderna en stor frihet att själva välja form för
implementeringen så länge de inför reglerna fullt ut och att de gör de inom den tidsram som är
satt för direktivet.6  Ofta är direktiv av ramdirektivskaraktär. Det innebär att den svenske
lagstiftaren har stor frihet att utforma bestämmelserna på det sätt som passar bäst med tanke
på den tradition av lagstiftning som landet har. I vissa fall kan direktiven var mycket
detaljerade, vilket kan skapa problem vid införandet.7

Direktiv är bindande för varje medlemsland som det riktar sig till. I de allra flesta fall riktar
sig direktiven till alla medlemsländer samtidigt men det förekommer också att ett visst enskilt
land får ett direktiv riktat åt sig. Ett direktiv blir gällande genom att det delges adressaten. I
direktivet anges en period om 6-24 månader inom vilken resultatet ska vara uppnått.8

2.2  Ett nytt ramdirektiv för vatten

Ett nytt samlande ramdirektiv för vatten (2000/60/EG) antog i december 2000 av
ministerrådet och Europaparlamentet. Tidigare har det funnits en rad olika direktiv för vatten,
men i och med detta kommer EU:s vattenpolitik bli mer samordnad och överskådlig. Syftet
med det nya direktivet är just att göra arbetet med att skydda Europas vatten mer kraftfullt och
entydigt samt att uppnå en god vattenkvalitet i alla medlemsländer. Som ett komplement till
det generella ramdirektivet kommer det dock att finnas ett antal specialdirektiv som kommer
att gälla parallellt med det nya direktivet. Dessa är bl.a. Nitratdirektivet (91/676/EEG),
Badvattendirektivet (76/160/EEG och Dricksvattendirektivet (98/83/EEG).9

Enligt direktivet skall medlemsstaterna genomföra en rad åtgärder enligt en fastställd tidsplan.
Dessa är framför allt följande:

- Medlemsstaterna skall identifiera avrinningsområden och dela in dessa i
avrinningsdistrikt. Flera avrinningsområden kan ingå i ett distrikt. (Artikel 3)

-  Medlemsstaterna ska säkerställa att det finns en administrativ ordning för att tillämpa
direktivet i varje avrinningsdistrikt. Det ska också anges vilken myndighet som ansvarar
för tillämpningen. (Artikel 3)

-  För vissa ämnen, framför allt miljögifter, kommer gemensamma miljökvalitetsnormer
att fastställas. (Artikel 4)

-  Medlemsstaterna skall se till att prispolitiken för vatten ger incitament till en effektiv
användning av vattenresurserna och att den därigenom bidrar till att de miljömål som
anges i direktivet uppfylls.  (Artikel 9)

                                                                
6 SOU 1994:7, sid 99
7 SOU 1994:12, sid 186
8 SOU 1994:12, sid 187
9 Naturvårdsverket 2002, www.environ.se
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-  Medlemsstaterna skall för varje avrinningsdistrikt upprätta åtgärdsprogram för att uppnå
direktivets mål för vattenkvaliteten. (Artikel 11)

-  Medlemsstaterna skall upprätta förvaltningsplaner för varje avrinningsdistrikt. (Artikel
13) 10

2.3  Nya avrinningsdistrikt

Direktivet innebär nya verktyg för att nå en effektivare och mer hållbar vattenhantering.
Direktivet kommer att innebära en del förändringar jämfört med hur vi tidigare arbetat med
vattenfrågor i Sverige. Det gamla administrativa systemet (det vi har idag) bygger på
indelningen av landets län och kommuner medan det nya kommer att läggas upp efter
avrinningsområden. För Sveriges del innebär det att vår organisation för vattenplanering
måste ses över. Utgångspunkten för all vattenpolitik ska vara ett vattendrag som helhet och
inte som det är idag med kommun-, läns- och nationella gränser. Då vatten korsar flera av
dessa administrativa gränser måste alla länder som påverkar ett specifikt vatten samarbeta och
motverka miljöproblemen längs med hela vattendraget för att uppnå ett lyckat resultat inom
vattenpolitiken. Tidigare har de områden som drabbats av problem ensamt tvingats lösa dessa,
oavsett om problemen i vattnet kommit uppströms eller ifrån någon annanstans.11

I direktivet står det stadgat att medlemsländerna ska dela in sina länder i lämpliga distrikt som
följer dessa avrinningsområden. I Sverige finns det inte några färdiga beslut ännu om hur
indelningen ska se ut. Det finns en rad olika förslag för distriktsindelning som bl.a. SMHI har
arbetat fram. Det handlar om förslag från allt till 4 upptill 20 avrinningsdistrikt. Det har också
tillsatts en särskild utredning, Svensk Vattenadministration, 12 under 2002 för att bl.a. ta fram
förslag till distrikten samt inrättande av behöriga myndigheter.13

Den tillsatta utredningen ska framförallt arbeta med att:

- ta fram förslag till avrinningsdistrikt
- föreslå en behörig myndighetsorganisation
- utreda vilka uppgifter den behöriga myndigheten bör ha
- ta fram förslag till miljösamverkan i avrinningsområdena
- lämna förslag på ett eventuellt avgiftssystem för att minska utsläppen till vattnet
- analysera de ekonomiska konsekvenserna av förslaget

Det återstår fortfarande mycket arbete innan en slutgiltig modell för arbetet enligt direktivets
mål och föreskrifter är klara. Uppdraget ska redovisas senast den 30 november 2002.14

För varje avrinningsdistrikt ska miljökvalitetsmål beslutas och dessa mål kommer till stor del
bestå av miljökvalitetsnormer. Tanken med de nya distrikten är att mycket arbete ska
underlättas och förenklas. Förhoppningen är att det ska leda till ett ökat samarbete för en
samordnad vattenhantering samt att åtgärderna anpassas till lokal nivå och därmed ökar
möjligheterna till närhet mellan åtgärder, utvärdering och uppföljning. Förhoppningsvis kan
detta arbetssätt också leda till kostnadseffektivitet. En avrinningsmyndighet kommer även att
                                                                
10 Östring Lars 2000, och Miljödepartementet 2001, och Europaparlamentet och Rådets direktiv 2000/60/EG
11 Naturvårdsverket 2002, www.environ.se
12 www.sou.gov.se/vattenadm
13 Naturvårdsverket 2002, www.environ.se
14 Naturvårdsverket 2002, www.environ.se
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utses nationellt i varje land som kommer att vara ansvarig för uppfyllelsen av målen för
miljökvalitet inom respektive distrikt. Myndigheterna kan bestå av helt nya grupper eller
redan befintliga organ. Avrinningsmyndigheterna ska ha påbörjat sitt arbete senast tre år efter
det att direktivet har trätt i kraft.15

Vad gäller kommunerna bör de sträva efter att samarbeta så långt som möjligt inom varje
avrinningsområde. Därför bör antalet kommunala prövningsenheter begränsas till en per
område. På så sätt kan kommunerna, liksom länen, koncentrera kunskapen inom ett område
och genom detta lättare göra sin röst hörd. 16

2.4  Kritik mot den nya vattenadministrationen

Den nya vattenadministrationen har mottagits med både lovord och kritik. I utredningen om
en ny vattenadministration läggs särskilda yttranden fram från olika personer med anknytning
till arbetet.17 Många anser att grundtanken med det hela är bra men flertalet är tveksamma till
att det kommer att vara så mycket som måste förändras och omarbetas. En aspekt som anses
vara ett hinder är att det gamla systemet kommer att gälla  parallellt med det nya, istället för
att enbart koncentrera sig på att försöka få det nya att fungera. Detta kommer i sin tur
innebära att det nya systemet endast blir ett hinder och en källa till ökad byråkrati. De flesta
av dem som gjort ett särskilt uttalande anser att det skulle vara bättre att utveckla den
organisation som redan finns tillgänglig idag istället för att införa en helt ny. 18

Annan kritik som den nya vattenadministrationen har fått är:

-  Den lokala delaktigheten går förlorad när distrikten införs.

-  Kunskapen som idag finns relativt samlad blir uppsplittrad och mer otillgänglig.

-  För få avrinningsdistrikt är föreslagna, det behövs fler för att få ett effektivt  arbetssätt

-  Stark centralstyrning från avrinningsdistrikten, aktörbaserad styrning försvinner.19

2.5  Suveränitet

Något som i allra högsta grad påverkas av det nya ramdirektivet för vatten och dess nya
arbetssätt är aspekten om en stats självbestämmande och suveränitet. Därför tas det i detta
stycke upp lite bakgrund och allmänt om suveränitet och som sedan utvecklas vidare i
analysen och diskussionen i avsnitt 4.

 Den moderna staten formades på 1500-talet i Europa. Statens filosofiska grund var en teori
om politisk makt, den sk suveräniteten, som formulerades på 1500-talet i konflikten mellan
den katolska kyrkan och den världsliga makten. Teorin föreskriver att en stat ska vara
oavhängig i förhållande till andra stater. Det politiska genombrottet för suveränitetsidén

                                                                
15 Naturvårdsverket, 2002, www.environ.se
16 Hedström Maria 2000, sid 41
17 SOU 1997:99, sid 97-115
18 Hedström Maria 2000, sid 43
19 SOU 1994:7, sid 97-115 och Hedström Maria 2000, sid 43
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medförde en samhällsomvandling som ofta innebar en maktförskjutning från kyrkan till
världsliga furstar med obegränsad makt. Men suveränitetsteorin har egentligen aldrig varit
helt verklighetstrogen eftersom ingen stat i praktiken kan vara helt oberoende av sin
omgivning.20

Suveräniteten har både en formell och en faktisk sida. Den formella suveräniteten gäller
vilken formell frihet en stat har att fatta olika beslut. I och med EU-medlemskapet överlämnas
vissa svenska beslutsbefogenheter till det gemensamma europeiska beslutsfattandet. Sverige
avstår då från att utöva vissa av de rättigheter som den formella suveräniteten ger. Den
faktiska suveräniteten har att göra med en stats reella rörelse- och handlingsfriheter.21

Ett medlemskap i EU innebär en minskning av Sveriges formella suveränitet. Det är en direkt
följd av EU-konstruktionen. Inom vissa områden överförs rätten att fatta bindande beslut från
riksdagen till gemensamma organ i EU. 22 Staterna i EU har lämnat ifrån sig suveräniteten
först och främst på det utrikespolitiska området. Redan i Romfördraget lämnade de ifrån sig
möjligheten att fastställa egna tullsatser på handeln med utlandet. Den inre marknaden
innebär att medlemsländerna inte får lägga någon form av hinder i vägen för rörelsen av
varor, personer, kapital och tjänster. Genom EU:s ekonomiska och monetära union godtar
länderna begränsningarna i sin ekonomiska politik och lämnar ifrån sig möjligheten att på
egen hand ändra valutakursen. 23

Medlemskapet i EU ger upphov till vissa konsekvenser som kan anses vara ett intrång i
suveräniteten, dessa är framförallt följande:

- Överföring av vissa beslutsbefogenheter till EG
- Anpassning av det svenska regelsystemet till EG-rätten
- Genomförande i Sverige av beslut fattade av EG 24

2.6  Integration

Processen där suveränitet överförs från nationella myndigheter till gemensamma organ kallas
integration. När man talar om en europeisk integration avser man en sådan överföring av
suveränitet. Integration kan också användas i en vidare betydelse, då man kan tala om
ekonomisk eller kulturell integration. De olika betydelserna  i ordet integration antyder
begränsningarna i suveränitetsbegreppet. Som formellt begrepp säger det vad staten reellt kan
göra. I praktiken är suveräna staters handlingsfrihet starkt begränsad. Ju mer beroende ett land
är av utlandet, desto mindre kan det använda sin suveränitet för att föra en politik som går
tvärs emot andra länders intressen. Då blir även ett suveränt land ofta tvungen att rätta sig
efter beslut som fattas i andra länder.25

I princip finns det två orsaker till frivillig politisk integration mellan suveräna stater. Den ena
är strävan efter en gemensam identitet, vilket exempelvis var grunden för enandet av DDR
och Västtyskland. Den andra orsaken är att stater vill ha en gemensam problemlösning. Det

                                                                
20 SOU 1994:12, sid 28
21 SOU 1994:12, sid 31-33
22 SOU 1994:12, sid 14
23 Forland Tor Egil 1999, sid 11
24 SOU 1994:12, sid 32
25 Forland Tor Egil 1999, sid 9-12
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politiska samarbetet inleds ofta för att staterna inte själva klarar av att på ett bra sätt lösa
gränsöverskridande och stora samhällsproblem. Staterna bygger därför upp organisationer och
regimer på det internationella planet som ska lösa de gemensamma problemen. EU är den
mest långtgående formen för politiskt samarbete mellan stater i Europa.

EU är i första hand inte något ideologiskt självändamål utan en metod som staterna utvecklat
för att lösa de gemensamma politiska problemen i Europa. Den europeiska identiteten
fungerar mer som en avgränsning av vilka demokratiska stater som kan delta i de
gemensamma arrangemangen. 26

3.  Teoretiska perspektiv

3.1  Internationaliseringen

Det svenska samhället omvandlas ständigt. Under de senaste decennierna har
internationaliseringen varit den viktigaste drivkraften till samhällsförändring i många
avseenden. Internationalisering är en samlingsbeteckning på olika processer som tar sig
uttryck i en framväxt av olika nätverk av kommunikation, transaktion och organisation över
statsgränserna. Men internationaliseringen är inte ett nytt begrepp. Det har funnits starka
kopplingar mellan länder sedan den moderna staden växte fram på 1500-talet. Men det som
hänt på senare år är att nya former för det internationella beslutsfattandet kommit att spela en
ökande roll vid sidan av den traditionella diplomatin samt att området för internationellt
beslutsfattande vidgats från traditionell utrikespolitik till det som traditionellt varit
inrikespolitik.

En konsekvens av den allmänna internationaliseringen är att de nationella beslutsproblemen
alltmer definieras av utländska förhållanden. Internationaliseringens genomslag är extra stark
och tydlig inom områden som ekonomi, näringsliv, kommunikationer och miljö, medan den är
svagare på områden som kultur, i sociala frågor samt frågor som rör försvar.27

Internationaliseringen spelar en allt större roll i det svenska samhället. I politiskt och
ekonomiskt beslutsfattande och i statsförvaltningens arbete sammanflätas alltmer av de
nationella och de internationella perspektiven. Omfattande kontakter över nationsgränserna
skapar ett internationellt beroende för det enskilda landet. Detta är särskilt betydelsefullt för
ett litet och exportberoende land som Sverige. Sverige har också under lång tid arbetat för en
internationalisering och har relativt framgångsrikt anpassat våra förutsättningar till den
utveckling som skett internationellt.28

Internationalisering har blivit något av ett honnörsord i den svenska politiska debatten. Ordet
har bl.a. kommit att stå för Sveriges ökade engagemang, åtaganden och kontaktytor i
omvärlden å ena sidan, vårt ökade beroende av omvärlden å andra sidan. Hur ser egentligen
detta internationella politiska system ut som Sverige försöker påverka och samtidigt påverkas
av? Vilka konsekvenser för maktutövningen och maktfördelningen inom Sverige medför
internationaliseringen? Göte Hansson menar att dessa frågeställningar är viktiga att diskutera,
även om de inte helt går att besvara, för det framtida samhällets utveckling.29

                                                                
26 SOU 1994:12, sid 40-42
27 SOU 1994:12. sid 37-40
28 Finansdepartementet 1993, sid 9
29 Hansson Göte och Stenelo Lars-Göran, red, 1990, sid 127
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Kjell Goldman menar att politiken i ett land kan internationaliseras på tre sätt. Dessa tre är de
politiska problemen, det samhälle som de politiska besluten avser samt det sätt som de
politiska besluten fattas. Med probleminternationaliseringen menas det förhållandet där de
nationella beslutsproblemen i ökande utsträckning kommer utifrån. Det bästa exemplet på
detta är miljöproblemen där exempelvis det sura nedfallet från Storbritannien är ett
miljöproblem som inte har något att göra med vad som skett i Sverige. Uttunningen av
ozonlagret och växthuseffekten är idag huvudfrågor i svensk miljöpolitik fastän de bara
marginellt beror på oss. Allt större del av den politiska dagordningen i ett land definieras av
utländska förhållanden. 30  Beslut om förhållandena inom ett land fattas i större utsträckning på
internationell nivå, detta är den så kallade beslutsinternationaliseringen. Det har blivit
vanligare att beslutsformerna är överstatliga samt att beslut kan bli bindande även för stater
som motsatt sig dem. Längst i denna utveckling har EU gått. Det som Goldman tar upp som
samhällsinternationalisering menas med alla de ökade förbindelserna som sker över
nationsgränserna. Ett ökat utbyte av varor, tjänster, kapital och information leder till att
samhällena växer ihop med varandra och skapar en slags gemenskap.31

Politikens internationalisering är en av vår tids största förändringsprocesser. I bland visar den
sig extra tydligt, som när den europeiska unionen bildades 1993.32  Ulrika Mörth menar att en
viktig del av den ökande internationaliseringen handlar just om den europeiska unionen. De
politiska problemen definieras alltmer på den europeiska samarbetsnivån, man säger att den
politiska dagordningen europeiseras.33

EU-samarbetet handlar om ett nytt sätt fatta politiska beslut och att detta inte nödvändigtvis är
beroende av hur man formellt fattar beslut. En sådan process kallar Mörth för europeisering.
Med europeisering menas då hur den nationella politiken knyts närmare till det europeiska
samarbetet. Det är ju en självklarhet att politiken europeiseras om ett visst område helt
regleras av EU, som jordbrukspolitiken. Då förändras den nationella politiken och
organiseringen av jordbruksfrågor. Mörth menar att detta inte behöver betyda en ökad
likformighet, utan att EU:s regler ger utrymme för nationella lösningar.34

3.2  Europeiseringen

Anslutningen till EU inordnar den svenska staten i ett sammanhang av regler och idéer som
påtagligt förändrar villkoren för verksamheten. Detta kallar Bengt Jacobsson för europeisering
av den svenska staten och avser därmed att reglering, organisering och kommunikation i allt
högre grad sker inom den regionala gemenskap som EU utgör. 35

Europeisering får genomgripande konsekvenser för statens roll generellt, för relationen mellan
stat och samhälle (företag, intresseorganisationer, medborgare o.d.) och för organiseringen av
statsförvaltningen. Få områden är helt opåverkade av europeiseringen. Vi saknar i hög grad
systematisk kunskap om vad som sker. I vilken grad och på vilket sätt europeiseringen
omskapar den svenska staten varierar mellan olika verksamhetsområden. Jacobsson tar bl.a.
upp möjligheten att följa regler på ett mer flexibelt sätt, de statliga organisationernas
                                                                
30 Goldman Kjell et al 1999, sid 18
31 Goldman Kjell et al 1999, sid 19
32 Goldman Kjell et al 1999, sid 9
33 Mörth Ulrika 1999, sid 78
34 Mörth Ulrika 1999. sid 97
35 Goldman Kjell et al 1999, sid 103 och Jacobsson Bengt 1999
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invävdhet, de legitimitetsproblem som kan följa av att regeringarna transnationaliseras samt
förhållandet att europeiseringen verkar skapa en allt större efterfrågan på svenska intressen. 36

Frågan vad som händer när en organiserad politisk enhet som en stat inordnas i en större enhet
är föremål för en omfattande samhällsvetenskaplig diskussion. Europeiseringen medför att det
som förvaltningen arbetar med i hög grad skapas i en struktur och i ett system av regler som
är knutet till EU. Invävdheten i det europeiska samhället minskar möjligheten att på egen
hand utforma politiska och administrativa lösningar. Precis som de så kallade
transformtionalisterna hävdar att globaliseringen rymmer en stor komplexitet och därför
behöver studeras noggrant, är konsekvenserna av EU- medlemskapet allt annat en entydiga.37

Anslutningen till EU innebar att Sverige anslöt sig till ett mycket omfattande och snabbt
föränderligt regelverk. Reglerna måste ju för det mesta följas. En allmän uppfattning tycks
vara att Sverige tillhör dem som är bäst på att leva efter EU:s regler. Det är dock en skillnad
på att följa en regel och att efterleva den. 38 Att införa regler är en process där utfall och
intention inte alltid följs åt och där det som ska implementeras förändras i processen. Reglerna
är ofta ganska allmänt hållna och det finns för det mesta ett betydande handlingsutrymme för
de tjänstemän som ska förverkliga dessa regler. Att beslutan fattas i Bryssel gör inte dessa
implementeringsproblem lättare.

Genomförande i allmänhet kan försvåras av många faktorer t.ex. brist på kunskap och lojalitet
hos de som ska förverkliga intentionerna. Beslut och initiativ kan dock också vara utformade
på ett sätt som i sig gör att de är svåra att implementera. Om beslutet är en kompromiss finns
det ofta en del konflikter inbyggda i formuleringen, vilket senare kan göra det svårt eller till
och med omöjligt att genomföra beslutet. Så är inte sällan fallet i den europeiska
gemenskapen där besluten utformats för att passa många. 39

Europeiseringen ger upphov till en rad konsekvenser för den enskilda staten. Dessa är
framförallt följande:

1. En ökad invävdhet i det europeiska nätverket suddar ut vissa gränser men förstärker
samtidigt andra.

2. Kopplingen till ett europeiskt regelsystem reducerar vad politiker och tjänstemän kan
göra, men tillåter också ett lokalt handlingsutrymme.

3. Medlemskapet i EU minskar den nationella suveräniteten, men förstärker också
identitetsskapandet kring nationalstaten.

Den första förändringen har med gränser att göra. Gränser som både upplöses och skapas.
Europeiseringen ökar invävdheten i gränsöverskridande nätverk inom många områden,
däribland miljöfrågorna (vatten i detta fall). Det svenska och det europeiska vävs samman
alltmer. Viktiga överväganden och beslut formas i nätverk mellan byråkratier, expertis och
företag. Ofta sker detta långt ifrån både medborgare och folkvalda. Nätverken av experter kan
vara svåra både att få insyn i och att påverka, både för politiker och medborgare. På detta sätt

                                                                
36 Goldman Kjell et al 1999, sid 104 och Jacobsson Bengt 1999
37 Jacobsson Bengt 2000, sid 4-5
38 Goldman Kjell et al 1999, sid 110 och Jacobsson Bengt 2000
39 Goldman Kjell et al 1999, sid 111 och Jacobsson Bengt 2000
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skapas gränser som gör förändringar både svårstyrda och svårt att legitimera. En följd av
europeiseringen är visserligen att gränser löses upp, men att det på detta sätt skapas nya.
Det blir då svårt för de folkvalda att påverka sådant som de på hemmaplan tvingas ta ansvar
för.

Den andra förändringen har med handlingsutrymme att göra. Europeiseringen förändrar hur
verksamheter rättfärdigas och hur de organiseras. Det går inte att skydda sig från det nya. Att
införa nya regler har alltid varit en process där utfall och intention inte har följts åt och där det
som ska implementeras förändras i processen. Europeiseringen gör det nödvändigt att tänka
på nya sätt när det gäller organiseringen av förvaltningen.

Den tredje förändringen har att göra med framtiden för nationalstaten. Huvudidén i den
svenska linjen har varit att Sverige på bästa sätt ska tillvarata sina egna intressen i EU.
Europeiseringen gör att det svenska blir allt viktigare. Aldrig tidigare har det funderats så
mycket på vad vi svenskar  tycker och hur vi ska agera för att gynna våra intressen. Diagnoser
om att nationalstaten håller på att försvinna verkar svagt underbyggda. Efterfrågan på
nationalstatliga aktörer ökar genom det europeiska samarbetet. Man kan säga att
nationalstaten både späds ut och återskapas av europeiseringen. 40

3.3  Liberalism och nyliberalism

Även om teorierna om europeisering och internationalisering är de två som det fokuseras mest
på i denna uppsats, är det är viktigt att sätta dessa i relation till någon annan teori. Därför
följer här en liten kort sammanställning av de delar i teorierna om liberalism, nyliberalism och
realism som relaterar till och är relevanta för denna uppsats. Dessa delar har att göra med hur
de ser på stater och kollektiva lösningar.

Liberalism uppstod som en rörelse för att frigöra individen från allt statligt förtryck. Under
1800-talet och en stor del av 1900-talet såg liberalerna statsmaktens expansion som det största
hotet mot individens frihet och utveckling. Samtidigt finns det även en allmän liberal
misstänksamhet mot kollektiv och mot kollektiva lösningar. De har på senare tid alltmer
kommit att betrakta maktkoncentration som en stor fara.41

Vid början av 1970-talet utvecklades en liberalism av ett nytt slag, den så kallade
nyliberalism. Den gick till angrepp mot den dominerade statsmakt som hade utvidgats till så
många nya områden efter andra världskriget. Huvudmotsättningen står mellan individerna och
staten. Individernas handlingsfrihet och valfrihet ska främjas i alla lägen. Den moderna
välfärdsstaten med dess byråkrati och regleringar ska i alla lägen bekämpas. Nyliberalism är
utpräglat fientlig mot intresseorganisationer och andra kollektiv. 42

3.4  Realism och interdependens

Realisterna anser att staterna är de klart viktigaste aktörerna i den internationella politiken.
Varje stat är huvudsakligen intresserad av att säkra sina egna intressen. Enligt realisterna är
maktkampen mellan staterna den centrala drivkraften i internationell politik. De betraktar det
                                                                
40 SOU 1997:30, sid 5-8
41 Larsson Reidar 1997, sid 23-35
42 Larsson Reidar 1997, sid 123-131
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internationella systemet som i grunden anarkistiskt, utan någon klar ordning eller
gemensamma normer och maktbefogenheter.43 Realisternas bild av detta anarkistiska
internationella system, som är uppbyggt kring suveräna stater, har kommit att ifrågasättas av
en del forskare, för vilka interdependens är det centrala begreppet.44 Interdependens kan
förklaras som ett ömsesidigt beroende mellan stater. Detta betyder inte att alla stater är lika
beroende av varandra, utan vissa är mer beroende än andra. I och med att världens stater blir
alltmer sammanflätade betyder det att stater blir alltmer likvärdiga också. En stat eller ett fåtal
stater kan inte länge dominera hela världen, utan det ömsesidiga beroendet är nödvändigt.45

I arbetet med det nya ramdirektivet för vatten är detta ömsesidiga beroende extra viktigt, då
det kräver samarbete över nationsgränserna.  De länder, vilket ett speciellt vattendrag berör,
måste kunna räkna med att alla parter sköter sina uppgifter, annars är arbetet inte på lika
villkor.

4.  Analys och diskussion

4.1  Vattendirektivet och suveräniteten

På många sätt är det nya ramdirektivet för vatten ett bra sätta att öka samarbetet över gränser.
Konstruerade, inhägnande gränser kan vara positivt rent arbetsmässigt med tanke på tid, plats
och lokalkänsla. Men av människan dragna gränser i naturen är inte bra ur ett ekologiskt
perspektiv. Sjöar följer inte några kommungränser, åar går inte längs med en nationsgräns och
grundvatten struntar i att ett visst län är slut. Vatten har sina egna naturliga gränser. Därför är
det nya förslaget i direktivet med att dela upp alla medlemsländer efter avrinningsdistrikt en
klar fördel för naturen. Visst har det arbetats över gränser innan, men nu verkar det luta åt att
arbetet med vattenfrågorna kommer att bli mer lätthanterligt och effektivt. Samtidigt är det
ännu ett hinder i den egna nationella utvecklingen om man syftar på suveräniteten.
Medlemsländerna förväntas implementera de nya reglerna och uppdelningen av nya
avrinningsdistrikt helt utan tanke på hur det ser ut i de olika länderna runt om i unionen. Det
är upp till varje enskilt medlemsland att själva sköta övergången så smidigt som möjligt.

Tanken om den suveräna staten går, som nämnts tidigare, långt tillbaka i historien. Idén
formulerades i konflikten om vem makten skulle ligga hos. Suveränitetsidén innebar en
samhällsförvandling som ledde till att makten försköts från kyrkan till stora furstar med
obegränsat makt.46 I denna bit av historia finns likheterna mellan enskilda enheter med
obegränsat med makt, som kan styra och ställa som de vill, och den Europeiska unionen. En
maktförskjutning har ägt rum. Den ägde rum, liksom suveränitetsidén, i en omfattande
samhällsförvandling. Denna gång handlade samhällsförändringen om den ökande
internationaliseringen och europeiseringen. Då handlade förskjutningen, mestadels, om att
makten förflyttades från en enhet till en annan, inom det egna landet. I dag handlar det om att
makten centraliseras från nationellt plan till ett europeiskt. Nationella rättigheter och
traditioner byts ut och ersätts av nya rättigheter och skyldigheter, för den delen. Detta är en
del av europeiseringen samt internationaliseringen, om man ser det i ett vidare perspektiv.

Men suveränitetsteorin har egentligen aldrig varit helt och hållet verklighetstrogen, eftersom
ingen stat i praktiken kan vara helt oberoende av sin omgivning. Här spelar interdependensen

                                                                
43 Forland Tor Egil 1999, sid 97
44 Jönsson Christer 1992, sid 175
45 Jönsson Christer 1992, sid 180
46 SOU 1994:12, sid 28
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en stor roll, det ömsesidiga beroendet. Länder tar och de ger ifrån varandra. Detta känns väl
igen i det studerade ramdirektivet för vatten. I detta fall är det inte möjligt att ensam klara de
konsekvenser och problem som följer med ett gränsöverskridande vattendrag. Här måste
gränser korsas och ett samarbete komma till skott om syftet är att bevara och skydda vattnet.

I idén om maktförskjutningen kan tydliga paralleller dras till teorin om liberalism. Anhängare
till liberalism har länge uttryckt sin motvilja och misstänksamhet mot kollektiva lösningar,
som i dagens läge den europeiska unionen kan anses representera. De värnar om individen
och det småskaliga och menar att maktkoncentration är en stor samhällsfara. Kritiken mot EU
som en stor maktapparat har även tagits upp av nya strömningar inom liberalism, den så
kallade nyliberalism. Här hittar man en mer utpräglad fientlighet mot stora enheter och menar
att byråkrati och allmänna regleringar ska bekämpas. Dessa två, som jag anser EU-kritiska
teorier, kan mycket väl relateras till de som menar att den svenska suveräniteten försvagas av
EU-konstruktionen.

Medan liberalism och nyliberalism värnar om individen och det lokala menar en annan allmän
teori, realism, att det är staterna som är de viktigaste aktörerna i den internationella politiken.
Att varje enskild stat bara är intresserad av att säkra sina egna intressen och att just den
maktkampen är den centrala drivkraften i internationell politik. Om detta är det som gäller så
kommer det nationella före det europeiska i alla lägen, dvs suveräniteten befrämjas även
internationellt. Men detta stämmer inte överrens med det nya antagna vattendirektivet, då
medlemsländerna som enskilda stater ska arbeta tillsammans och över gränserna. I och med
det nya arbetssättet som ska införas i direktivet konkurrerar inte staterna som suveräna
aktörer, utan samarbetar som en gemensam grupp. Men det faktum att  realisterna anser att det
internationella systemet är anarkistiskt, utan någon ordning eller kan ha några gemensamma
maktbefogenheter motbevisas därför i och med det nya ramdirektivet för vatten.

Medlemskapet i den Europeiska unionen skapar otvivelaktigt en del konsekvenser och
skyldigheter för Sverige. Vissa av dessa kan uppfattas som ett intrång i den svenska
suveräniteten. Det främsta ingreppet kan anses vara överföringen av beslutsbefogenheter från
riksdagen till gemensamma organ i EU. Här ger Sverige frivilligt upp sin rätt att själva fatta
beslut som rör den egna staten. Detta beror enligt integrationsteorier på jakten efter en
gemensam identitet samt att stater vill ha en gemensam problemlösning. Det politiska
samarbetet inleds oftast för att olika stater inte på egen hand kan lösa gränsöverskridande
problem. De länder som samarbetar bygger sedan upp olika enheter på det internationella
planet som förväntas lösa problemen47. Här krävs det att alla parter strävar åt samma håll samt
att samtliga stater är med på lika villkor. Annars kan det här lätt uppstå en suveränitetskonflikt
mellan stater som är mer beroende av andra stater och de som är mer oberoende.

Sverige måste även anpassa det svenska regelsystemet till EG-rätten och senare också
genomföra besluten. Detta gäller naturligtvis samtliga stater som är delaktiga i samarbetet.
För att kunna följa dessa bestämmelser inom unionen krävs det att alla stater är medvetna om
vad det innebär. Att anpassa ett lands rättsliga traditioner till ett helt nytt, konstruerat system
görs inte över en natt. Det krävs tid, resurser och tålamod. Inte alltför sällan tillsätts
utredningar, kommittéer och grupper som ska arbeta med att implementera och genomföra
besluten som kommer från de gemensamma organen. Det är viktigt att i dessa lägen tillåta de
nationella tendenserna att titta fram. Att samtidigt som arbetet med att stärka unionens makt
och räckvidd pågår, uppmuntra till att bevara och utveckla den nationella suveräniteten. Detta
skulle nog alla parter vinna på i längden. Både unionen som en helhet, men även de enskilda
                                                                
47 SOU 1994:12, sid 40-42
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staterna, som kanske uppfattar det som att de, som nationella aktörer, är värda att
upprätthållas.

De flesta européers politiska lojalitet går i första hand till den egna nationalstaten. Andra
politiska enheter, som EU, kommer i andra hand. Nationella regeringar har nytta av
nationalkänslan. Den ger myndigheternas beslut legitimitet till exempel genom att de får
invånarna att acceptera beslut och krav som är till nackdel för dem själva. Nu har EU börjat ta
upp konkurrensen om nationalkänslan genom att försöka leda över den till en europakänsla
och samtidigt försöka skapa något som liknar en gemensam suveränitet.48 Om människors
politiska lojalitet kunde knytas till unionen istället för de enskilda medlemsländerna skulle ett
avgörande slag i kampen om Europas förenade stater vara vunnet.49 Detta är något att vara
uppmärksam på. Bengt Jacobsson tar upp detta problem i sin teori om europeiseringen. Han
menar att en av konsekvenserna av europeiseringen har att göra med framtiden för
nationalstaten och hur det leder till att det svenska blir allt viktigare. Den europeiska unionen
hävdar att efterfrågan på nationella aktörer ökar genom det europeiska samarbetet.50

Nationella aktörer ökar – javisst, tjänstemän behövs ju på plats. Men frågan är vilka intressen
de kommer att handla efter, när de tuffa förhandlingarna nere i Bryssel är avklarade och
påskrivna. Detta kan vara ett bra exempel på att EU vill ge sken av att stödja den nationella
staten och känslan av att vara ett enskilt land mitt i unionen och på så sätt få igenom viktiga
beslut. Därför kan man säga att nationalstaten och dess suveränitet både tunnas ut och
återskapas av europeiseringen.

4.2  Vattendirektivet och administrationen

Sverige liksom övriga länder i Europa står inför stora förändringar när det gäller hantering
och planering av vattenresurserna. Systemet med de nya avrinningsmyndigheterna innebär ett
samordnat ansvar för många olika parter. Men systemet innebär även en del skyldigheter för
de aktörer, kommuner och länder som delar på samma vatten. Den nya administrationen
kommer att korsa över en rad administrativa gränser. Exempel på detta är bl.a. Plan och
bygglagens regler om enskilda kommuners planmonopol samt även kraven på samordning av
mark och vattenresurser vid översikts-, detalj-, och regionplaner.51 Därför är det oerhört
viktigt att noggrant klargöra vilka roller den nya avrinningsmyndigheten kommer att ha. Både
för att se till att arbetet flyter på som det ska, men även för att undvika att fler gränser än
nödvändigt behöver korsas. Med detta syftas det på de strukturer som finns på olika nivåer i
de olika arbetsinstanserna. Men även de osynliga gränser som kan finnas i makthierarkier.

En negativ konsekvens av den nya vattenadministrationen är att kunskapen sägs bli mer
splittrad och otillgänglig.52 Men samtidigt kommer det ju att forskas fram mer information
som leder till ännu mer kunskap i och med de nya avrinningsdistrikten. Tidigare har det
ibland inneburit problem att samarbeta och samordna över län- och kommungränser, men nu
när distrikt ska införas till vattnets fördel, kommer dessa problem inte längre att existera. Nu
behöver inte de som bor/arbetar nedströms ett vattendrag få lida för att de som håller till
uppströms inte kan sköta sitt vatten. Nu kommer fler människor längs med hela floden eller
sjön förhoppningsvis arbeta tillsammans för ett renare vatten.

                                                                
48 SOU 1994:12, sid 42-46
49 Forland Tor Egil 1999, sid 155-156
50 SOU 1997:30, sid 5-8
51 Naturvårdsverket 2002, www.environ.se
52 SOU 1994:7, sid 97-115 och Hedström Maria 2000, sid 43
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Annan kritik som den nya administrationen har fått är att den lokala delaktigheten går
förlorad. Men som idén är och distrikten föreslagna kommer ju den lokala delaktigheten att
snarare öka. Människor får mer att jobba för. Även om distrikten kommer att få större storlek
än vad kommunerna har idag är ju tanken med de nya distrikten att den lokala känslan ska
öka. Detta innebär att det som vi idag anser som lokalt kommer förmodligen att öka rent
ytmässigt. Det är en del av den stundande europeiseringen och internationaliseringen. Sverige
är en del av Europa, och världen för den delen, och det är nog det som är en av grundtankarna
med detta nya arbetssätt. De gamla gränserna upphör, medan andra föds.

En annan punkt som anses vara ett hinder i den nya administrationen är att det system som
finns idag kommer att gälla parallellt med det nya, istället för att enbart koncentrera sig på att
försöka få det nya att fungera. Detta kommer då i sin tur innebära att det nya systemet blir ett
hinder och en källa till ökad byråkrati.53  Detta är ett ökande problem som EU inte har råd att
råka ut för. Den massiva kritiken som riktats åt just byråkratin inom unionen späds då på ännu
mer och kan leda till att fler misstror de gemensamma besluten. Denna spådda
byråkratiökning kan vara till fördel för liberalisterna och andra grupper som hävdar att statens
suveränitet ska bevaras. Därför kan man här säga att införandet av de nya avrinningsdistrikten
enligt direktivet kan bidra till att fler människor vill se det svenska förbli svenskt och att detta
då visar sig genom en ökad fientlighet gentemot EU som ett stort kollektiv och besluten som
fattas där.

Den tes om att den nya modellen kommer att medföra en stark centralstyrning från varje
avrinningsdistrikt,54 anses vara en nackdel för den lokala förankringen. En ny
avrinningsmyndighet kan uppfattas som en ökad styrning uppifrån och leder då till att ett
mindre antal aktörer får mer att säga till om. Ett arbetssätt som ger möjlighet till ökad
delaktighet och uppmuntrar till engagemang och lokalt ansvarstagande har mer tyngd bakom
sig i arbetet med vattenfrågorna. Den nya avrinningsmyndigheten kan liknas med en spindels
ben som sträcks ut från den verkliga kroppen. Denna stora koloss är den europeiska unionen
som markerar sitt revir genom att upprätta små filialer i varje medlemsland, vilka styrs genom
ett centraliserat beslutssystem inom varje distrikt. Denna liknelse är starkt kopplad till frågan
om det nya vattendirektivet kommer att påverka en stats suveränitet. Det kan tyckas att EU
ger varje land en stor frihet med att utse en egen avrinningsmyndighet, men innan
nationalitetskänslan hinner ta fart läggs äggen ut inom varje distrikt att anamma en
centralstyrd metod. De nya avrinningsdistrikten blir då en europeisk union i miniatyr med
smyg suveränitet i bakfickan.

4.3  Vattendirektivet och europeiseringen

Att ramdirektivet för vatten är en del av europeiseringen är inte svårt att se. De politiska
problemen definieras alltmer på den europeiska nivån, det är som Ulrika Mörth menar, att
den politiska dagordningen europeiseras55. Det nya arbetssättet för vattenfrågor är en direkt
följd av hur resten av Europa arbetar. Det är då bara naturligt att Sverige gör likadant som
övriga unionen. En mer samordnad organisering av vattenfrågorna och en effektivare
arbetsordning gagnar väl alla? Stater blir mer beroende av varandra för att lösa de
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54 SOU 1994:7, sid 97-115 och Hedström Maria 2000, sid 43

55 Mörth Ulrika, 1999 sid 78
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gränsöverskridande problemen, man kan säga att interdependens uppstår här, dvs att det
ömsesidiga beroendet mellan stater ökar. Ett ensamt land klarar inte själv av att komma till
rätta med problem som skrider över nationens gränser. En följd av europeiseringen är just att
gränser både upplöses och skapas.

Miljöfrågorna är ett område där europeiseringen ökar invävdheten i det internationella
samarbetet, där det europeiska och svenska, i detta fall, vävs samman allt mer. Men en negativ
aspekt av att de nationella gränserna försvagas är att nya, relativt små andra gränser uppstår.
Till och med inom den europeiska unionen uppstår nya gränser som kan vara svårt att hantera
och inte minst korsa. Dessa nya små enheter, menar Bengt Jacobsson, är de nätverk som
bildas av experter, byråkrater och företag. Här sker viktiga överväganden och det tas beslut
långt ifrån politiker och medborgare. Detta kan då leda till att det blir svårt för de folkvalda
politikerna att påverka sådana frågor som de sedan hemma i Sverige måste stå till svars för.56

På så sätt kan det, som det mesta, var både positiv och negativt att olika gränser korsas. Det
som är viktigt att tänka på när dessa situationer uppstår, är att alla faktiskt arbetar åt samma
mål. I detta fall, med det nya ramdirektivet för vatten, är det slutgiltiga målet att nå en god
vattenstatus inom unionen. Målet kommer samtliga att vilja förverkliga, samtidigt som det är
viktigt att inse att alla har olika medel att ta sig dit. Alla länder inom unionen har sina egna
traditioner och förhållningssätt till hur arbetet med vatten ska fungera. Ofta blir beslutet en
kompromiss av olika länders viljor och alla blir inte alltid fullt nöjda med det färdiga
stadgandet. Det är alltid svårt och komplicerat att fatta ett bra beslut så det passar alla parter.
Men ett beslut och ett arbetssätt till den nya vattenadministrationen måste tas fram och då är
det inte mer än rimligt att konflikter och åsiktsskillnader uppstår. Det är som Jacobsson
uttrycker det:

Om beslutet är en kompromiss finns det ofta en del konflikter inbyggda i formuleringen, vilket
senare kan göra det svårt eller till och med omöjligt att genomföra beslutet. Så är inte sällan
fallet i den europeiska gemenskapen där besluten utformats för att passa många.57

Det som talar emot att Sverige som stat europeiseras är att den nationella traditionen trängs
bort mer och mer. Den gamla och beprövade metoden rörande vattenfrågor Sverige har
arbetat efter i åratal ska plötsligt bytas ut mot en helt ny. De stabila och accepterade
kommunerna får plötsligt mindre att säga till om. Vad händer med det decentraliserade
synsättet som så många jobbar för? Många menar just också att det är onödigt att införa ett
helt nytt system, att det vore bättre att effektivisera och förbättra det redan existerande istället.
Diskussionen skulle kunna pågå i evighet. Det konservativa, bevarande står emot det
nyskapande och framåtsträvande. Men nu ska ett nytt system införas och Sverige måste rätta
sig efter det vare sig det anses vara positivt eller en nackdel.

I och med den ökade europeiseringen och internationaliseringen flyttas, som nämnt tidigare,
beslutsscenen långt ifrån det nationella. Kjell Goldman menar att denna konsekvens är en del
av den så kallade beslutsinternationaliseringen58. När man pratar om att gränsen mellan
inrikes- och utrikespolitik håller på att suddas ut är det ofta denna beslutsinternationalisering
som det syftas på. Den enhet som har gått längst i denna utveckling är den europeiska
unionen, men ett annat exempel på en sådan enhet är bl.a. WTO. I EU blir beslut oftast
bindande även för de stater som har motsatt sig dem. Denna överstatlighet  kan i vissa fall
betraktas som ett hinder i samarbetet mellan staterna. Men i arbetet med att införa den nya
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vattenadministrationen kan just denna maktbefogenhet hos EU tolkas till fördel för det
fortsatta arbetet. Hur skulle arbetet ha sett ut och hur lång tid skulle det inte ha tagit om alla
länder krävde att få sin vilja igenom? Lösningen hittas i stadgandet om den nationella
handlingsfriheten vid införandet av direktivet. Att det är upp till varje enskilt medlemsland att
lösa de nya omstruktureringarna som följer av bestämmelserna. Detta faktum leder nog även
till att de olika länderna anses få ett ökat förtroende och där med kan göra uppdraget så
nationellt anpassat som möjligt. Vilket då i sin tur kan tänkas handla om att den nationella
identiteten återskapas, vilket har diskuterats ovan. Kontentan av detta kan då anses vara att
internationaliseringen och europeiseringen samt det nya ramdirektivet för vatten både tar bort
stora delar av det nationella beslutsfattandet men även vinner andra aspekter, såsom
nyskapande eller upprätthållandet av det nationella.

En annan konsekvens av europeiseringen är att kopplingen till ett europeiskt regelsystem i
hög grad reducerar vad politiker och tjänstemän kan göra och påverka.59 Men i fallet med
vattendirektivet tillåts det även ett lokalt handlingsutrymme i och med att tillvägagångssättet
är nationellt. Det handlar om kampen om handlingsutrymme och hur europeiseringen och den
europeiska unionen förändrar hur vi tidigare arbetat med vattenfrågor i Sverige. Här är det
viktigt att ha i åtanke att konflikter kan uppstå, speciellt på gränsen där det gamla möter det
nya. Därför kan det vara till fördel att vara öppen och mottaglig för nya idéer och samtidigt
inse att en förändring inte alltid behöver vara negativ. Det går inte att stänga igen dörrarna
(gränserna) och blunda för vad som håller på att hända. Europeiseringen är här, vi har sagt ja
till den och den kommer fortsätta att förändra vår livsstil och syn på saker. Sedan får
politikerna och tjänstemännen som representerar varje land på bästa möjliga sätt försöka driva
sitt lands linjer och på så sätt skapa en plats för landet i europeiseringsprocessen och dess
konsekvenser.

4.4  Sammanlänkning av dessa tre teman

Även om det är viktigt att behandla dessa tre teman ovan var och en för sig för att få en så klar
bild som möjligt, är det även viktigt att visa på sambanden och hur de tre faktiskt hänger ihop
och påverkar varandra.

Att arbeta med vattenfrågor på ett helt nytt sätt är självklart en påfrestning även för ett stabilt
system. Nya metoder, fler människor och mer influenser skapar ett nytt slags samhälle. Det är
inte bara Sverige som stat det kretsar kring längre, utan det är Sverige som en del i
europeiseringen man får handla efter i fortsättningen. Att gränser upplöses medan andra
skapas är både positivt och negativt för den enskilda staten. Men i fallet med vattendirektivet
kan det anses vara positivt, eftersom samtliga medlemsländer strävar efter samma mål – att få
ett rent vatten. Men i och med det nya direktivet, och dess huvudsakliga grundare –
europeiseringen, kommer suveräniteten att få sig en törn ifråga om Sveriges minskade
självbestämmanderätt, men även beträffande kommunernas och länsstyrelsernas oklara
framtidsroll.  Men dessa förändringar är en del i europeiseringen och internationaliseringen,
och som fortsätter att breda ut sig på den internationella arenan.

Men idén om en stats totala suveränitet har, som nämnts ovan, egentligen aldrig helt och
hållet stämt överrens med verkligheten. Ingen stat kan ensam klara av att lösa globala
miljöproblem eftersom de flesta problemen härstammar från källor som inte ligger i det
enskilda landet. Här är det viktigt att ha interdependensen i åtanke. Länderna måste både
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hjälpa och låta sig hjälpas om ett samarbete och en lösning ska komma till skott. Detta är
speciellt viktigt i arbetet enligt vattendirektivet. Att skapa en helt ny administration inom
unionen leder till att vissa led i organisationen kommer att få ge vika för ett effektivare
arbetssätt. Detta faktum behöver inte vara något negativt, men det kan vara en fördel att vara
uppmärksam på de administrativa gränser som behöver överskridas. Inte minst med tanke på
de osynliga uppdelningarna som kan hittas i utvecklade makthierarkier, som just den
europeiska unionen är ett bra exempel på. Mycket sker bakom de fina fasaderna och besluten
är oftast redan tagna innan de stora mötena hålls. Det är denna byråkrati som kan komma att
bli en nackdel för den nya vattenadministrationen. Grupper körs över och avtal sluts långt
ifrån den rådande beslutsarenan. Detta leder till att det kan bli svårt för EU som ett kollektiv
att få stöd för sina argument. Denna situation är inte förenlig med försöken att skapa en
gemensam identitet i Europa. Om det är vissa aktörer som osynligt styr unionen är det troligt
att anta att det är fler människor som vill att den enskilda statens suveränitet ska bevaras och
stödjas. Därför kan den nya vattenadministrationen leda till att människor känner sig hotade
av någonting de inte kan påverka och därför börja arbeta emot en ökad integrering.

Alla dessa processer är en del av en större cirkel. Arbetet med att lösa vattenfrågorna kan även
bli en slags påtryckningsfaktor i riktning mot en närmare integration. När trycket på att
komma underfund med vattenfrågorna ökar, kommer också trycket för att ge EU större makt
inom detta område att kunna öka. Vattnets totala brist på respekt för människans dragna
gränser behöver nödvändigtvis inte leda till att medlemsländerna lämnar ifrån sig mer
suveränitet till just EU. Vattnet låter sig ju inte stoppas av unionens gränser. Områden som
växthuseffekten och ozonhålet är globala miljöproblem. Vattenfrågorna är med andra ord i
viss grad en drivkraft för en ökad global integration. 60

Den främsta direkta konsekvensen av europeiseringen är att lagstiftningen flyttas från det
nationella planet till övernationella enheter. Men den indirekta konsekvensen, är något man
kanske inte tänker på, är att fraser som ”vi tänker, vi tycker, vi gör” blir svårare att urskilja. Vi
tvingas därför att fundera på vad detta ”vi” verkligen står för. Detta är en viktig aspekt för
varje enskild nation när det kommer till den punkten att försöka hitta en plats på det
internationella planet. Det är viktigt att känna till sina ståndpunkter och ställningstagande och
inte minst sina begränsningar. I arbetet enligt det nya vattendirektivet kan det vara en fördel
att samarbetsländerna verkligen vet vad detta ”vi” står för, speciellt när det handlar om fall
där ett vattendrag korsar nationsgränser.

En av de kanske viktigaste frågorna är om internationaliseringsprocessen med dess bihang ska
befrämjas eller motarbetas. Internationaliseringen och europeiseringen utmanar främst två
saker som de flesta av oss anser vara relevant, nämligen den nationella självständigheten och
demokratin.61 För att kunna svara på denna fråga krävs djupare analyser av både EU som en
stor enhet, men också relationerna till andra internationella samarbeten och organisationer.
Men internationaliseringsprocessen verkar även gå av sig själv och samtidigt förstärkas
allteftersom tiden går. Men sak är klar i alla fall - så länge det finns ett behov av att samarbeta
över gränser, både naturliga som administrativa, kommer denna process att fortgå.
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5.  Slutsats och avslutning

I och med den ökade europeiseringen och internationaliseringen kan det vara dags att  tänka
över ett nytt sätt att arbeta med gränsöverskridande frågor. Det är en mycket svår uppgift att
fatta beslut så att det passar alla länders önskningar och behov. Alla vill ha sin vilja fram och
anser förmodligen att ens egen ståndpunkt är det viktigaste på agendan. Det ligger därför i
allas intresse att tänka mer systematiskt och strategiskt kring på vilket sätt man kan arbeta in
EU:s regler. Både med tanke på hänsynen till staters suveränitet som själva
integreringsprocessen. EU:s regler ger upphov till flexibel och nationell tolkning. Därför är
det viktigt att vi i Sverige utarbetar generella tillvägagångssätt som är effektiva och
tillgängliga för alla led i samhället. Vi behöver inte göra det svårare än vad det egentligen är.

Integreringen av unionens tankar och handlingssätt i medlemsländerna leder till att stora delar
av det som anses vara speciellt för den enskilda staten blir alltmer vagare.
Nationalitetskänslan sätts på prov och bilden av ett enat Europa blir alltmer tydlig. Den
enskilda statens suveränitet flyttas över till en gemensam suveränitet som gäller för hela
unionen. Denna samhällsförändring är extra viktig att belysa i arbetet enligt vattendirektivet.
Alla parter måste vara med och spela på lika villkor, därför är det viktigt att ingen stat klassas
som mer betydelsefull än andra. Idén måste bygga på det ömsesidiga beroendet stater emellan,
om samarbetet ska flyta på smärtfritt. Annars kan konsekvenserna bli att vissa staters
argument och önskemål väger tyngre än de övriga. Detta betyder att vissa aktörer blir
överkörda och kan då i sin tur leda till att Europakänslan blir allt vagare medan
nationalitetskänslan stärks. Då har aktören gått ifrån att från början vara nationell, till att vara
en del av europeiseringen och sedan tillbaka till att sätta de nationella intressena först igen.
Dessa administrativa gränskorsningar gynnar inte samarbetet enligt det nya vattendirektivet.

Slutsatsen tagen i denna uppsats är då att internationaliseringen och europeiseringen samt det
nya ramdirektivet för vatten både tar bort stora delar av det nationella beslutsfattandet men
även vinner andra aspekter, såsom nyskapande eller upprätthållandet av den nationella staten.
I denna fortgående process kommer gränser att korsas, såväl naturliga som administrativa, och
hur dessa gränsöverskridande frågor löses idag kommer att påverka utgången av hur
samarbetet kommer att se ut i framtiden. Det är både till fördel och till nackdel för den
enskilda staten att gränser löses upp och att nya skapas. Men det som är viktigt att komma
ihåg i arbetet med att försöka skapa ett nytt sätt att arbeta med vattenfrågor inom unionen, är
att alla strävar åt samma mål. Implementeringen av vattendirektivet i svensk lagstiftning är
således en utmaning, dels för att det uppmanar stat och allmänhet till att ta reda på vad det
verkligen är som karakteriseras som ”det svenska”, men också för att försöka hitta en plats i
den ökade samhällsförändringen som följer med europeiseringen och den europeiska unionen
i täten.
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