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Sammanfattning

Föreliggande uppsats är en analys av Norrköpings kommuns, och till viss del regionen
Östergötlands, strategier och åtgärder för minskat växtnäringsläckage från jordbruksektorn.
Jag använder mig av en modifierad SWOT-analys (Strengths, Weaknesses, Opportunities and
Threats), för att ur ett kommunalt sammanhang ta fram styrkor och svagheter inom den
kommunala organisationen och möjligheter och hot för densamma i en regional kontext.

Analysen har belysts ur ett tvärvetenskapligt perspektiv i syfte att öka förståelsen för arbetet
kring det nationella miljömålet ”Ingen Övergödning” och de problem, implicit såväl som
explicit, som kan dyka upp när naturvetenskap och samhällsvetenskap skall samordnas. Då en
icke tvärvetenskaplig analys kan ha svårigheter att hantera de faktorer som inte kan eller
innebär svårigheter att kvantifieras har denna tvärvetenskapliga analys stora möjligheter att
hantera en sådan situation.

Resultatet indikerar på att ett långsiktigt perspektiv måste antas och att detta kräver att den
kommunala samordningen mellan rollerna som myndighet, verksamhetsutövare och
organisation ökar. Samtidigt belyser resultatet faktorer som påverkar arbetet mellan lokal och
regional nivå. Genom att ta tillvara på den erfarenhet som finns inom kommunen, till exempel
inom Agenda 21-arbetet, så kan samordningen av arbetet och användningen av ett långsiktigt
perspektiv öka.
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Det hävdas att 1800-talet är det århundrade som har inneburit de största förändringarna i fråga
om markanvändning i Syd- och Mellansverige. Stora ängs- och hagmarksytor plöjdes upp till
åker. Politiska beslut om skiftesverksamhet påskyndade utvecklingen. I stora drag har svenskt
jordbruk under 1900-talet successivt rört sig mot ett system som helt bygger på import av
näringsämnen till jordbruket (Boverket, 1996:32) Det var först i slutet av 1900-talet som
åtgärder började vidtas för att hantera situationen. Sveriges Riksdag beslutade 1999 om
antagandet av 15 nationella miljömål varav ett av dem är ”Ingen Övergödning”
(Naturvårdsverket, 1999).

Östersjöområdet är i fokus när det gäller övergödning och har fått ökad betydelse på senare
tid. Inte minst inom EU och då i takt med att antalet medlemsländer ökar i området. Den
ökade betydelsen har resulterat i att området blivit föremål för en mängd riktlinjer från EU.
Helsingforskommissionen (HELCOM) är ansvarig för jordbrukssektorn och kommissionens
arbete har påtalat vikten av att åtgärda övergödningssituationen i östersjöregionen (Baltic 21,
1998). Den mest påtagliga övergödningssituationen längs kusterna finner man i trånga vikar
och andra områden med långsam vattenomsättning (Naturvårdsverket, 1999:14). Jordbruket
bidrar med en stor del av växtnäringsläckaget till vattnet i Östersjön (Baltic 21, 2000:3).
Norrköpings kommun har ett sådant läge där Motala ström för vatten inifrån landet, genom
jordbruksbygder, via Bråviken och slutligen ut i Östersjön därför är det intressant att ta en
närmare titt på kommunens arbete med övergödningsproblemet.

Ett regionalt arbete har genomförts främst i syfte att få en överblick av
näringsämnestransporter, bland annat kväve, i vattenflödet Motala Ström. Detta regionala
arbete och omfattande forskning främst från Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) har
resulterat i ett omfattande underlag för kartläggning av växtnäringsflödet. Vidare har Prange
visat på fördelar med att använda en modifierad USLE (Universal Soil Loss Equation) metod
i en GIS-baserad modell för att studera exempelvis växtnäringsflöden (Wischmeier och
Smith, 1978). Den GIS-baserade modellen visar inte på några kvantifierade resultat utan
klassar markytan utifrån risken att påverka utgående vattenkvalitet inklusive risk för erosion
från avrinningsområdet (Prange, 2002).

En hel del forskning sker inom det naturvetenskapliga området och det trycks hårt på
integrationen av ekonomiska analyser anpassat till forskningens resultat
(Jordbruksdepartementet, 1998). Med ett sådant angreppsätt så är det många faktorer som
utestängs och därför anser jag att användandet av en typ av analysmetod som sträcker sig över
ekologiska, ekonomiska och sociala områden bör påtalas. Ett sådant angreppsätt kan många
gånger ge en lite annorlunda bild i och med sin bredare ansats. Förmodligen bidrar en bredare
ansats till en mer komplex utgångspunkt. Det är inte meningen att den sortens analys skall
ersätta den tidigare utan är snarare tänkt, i detta arbete, att komplettera bilden av ett samhälle
på väg mot en hållbar inriktning.

Det finns ett stort behov av att belysa situationen med övergödning på kommunal nivå, det är
dock svårt att bedöma betydelsen av olika strategier och åtgärder i enskilda vattendrag. I
stället kan kommunens strategi, och faktorer kring denna, belysas och analyseras med
utgångspunkt i växtnäringsläckaget från jordbrukssektorn och dess bredare sammanhang.
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Denna uppsats utgår ifrån Norrköpings kommuns miljöprogram och Länsstyrelsens östgötska
miljömål; Östergötlands miljömålsarbete. Utifrån dessa program skall kommunens och till
viss del regionens strategi för minskat växtnäringsläckage från jordbrukssektorn analyseras
genom en SWOT-analys (Strengths, Weaknesses, Opportunities and Threats). Vidare kommer
den att belysas utifrån ett tvärvetenskapligt perspektiv vilket mer eller mindre berör
ekologiska, ekonomiska och sociala aspekter. Detta i syfte att ge en ökad förståelse för arbetet
kring ett nationellt miljömål och de problem, implicit såväl som explicit, som kan uppstå i
miljömålsarbetet bland annat då olika vetenskaper skall samordnas. Ett samhällsekonomiskt
perspektiv kommer att beskrivas kortfattat för att belysa den ekonomiska situation som många
gånger styr politiska beslut i dagens läge. Den kommunala nivån som åsyftas är kommunen i
rollen som organisation eller myndighet som ytterst är beroende av ekonomi och regler från
staten (Petersson och Söderlind, 1993). Det är svårt att klart definiera vad jag avser med
begreppet ”tvärvetenskap” men kort innebär det då man väger in många relevanta
vetenskapsaspekter och tar hjälp av de mest användbara metoddelar ur respektive vetenskap
som passar analysens syfte.

Tidsperspektivet i analysens är beroende av giltighetstiden hos de strategierna som finns
identifierade i Norrköpings kommuns miljöprogram, vilket är satt till år 2010 (Norrköpings
kommun, 2002a). De antaganden som jag gjort i denna uppsats grundar sig i
miljöprogrammet och utgår från dagslägets förutsättningar. Det rumsliga perspektivet
omfattar till större delen de geografiska gränserna för Norrköpings kommun. Några avsnitt
behandlar dock ett större sammanhang där Östergötland, som region, utgör förutsättningarna
för samarbetet. Viss beröring av ett internationellt perspektiv förekommer, med tanke på
Norrköpings kommuns kustnära läge direkt i anslutning till Östersjön är detta av betydelse.
När det gäller arbetet med strategierna går det inte att bortse från betydelsen av EU och dess
relativt nya ramdirektiv för vatten, dock berörs detta endast översiktligt i denna uppsats.
Ämnesområdet avgränsas till läckage av växtnäringsämnet kväve (N) inom jordbrukssektorn
och därmed bortser man bland annat från läckage från avlopp, industri samt luftdeposition.

Följande frågor har utgjort basen till denna studie,
– Vilken strategi har Norrköpings kommun samt regionen i arbetet med det nationella

miljömålet ”Ingen Övergödning”?
– För att förändra en organisations arbete så krävs det kunskap om vilka styrkor, svagheter,

möjligheter och hot som är förknippade med organisationens interna och externa arbete,
hur ser dessa ut för Norrköpings kommun?

– Ekologi, ekonomi och sociala aspekter utgör tre viktiga huvudpunkter för en kommun,
med tanke på föregående frågor, hur ser bilden ut allmänt för Norrköpings kommun och
dess kopplingar regionalt och nationellt?

�� ��	��������������������	

�
�� ��������������������������
Oavsett vilket grepp man tar på arbetet med nationella miljömål så finns det en gräns för
vilken ekonomisk kapacitet samhället har att satsa resurser på miljömålsarbetet. Inom det
privata näringslivet fattas beslut normalt utifrån lönsamhetskriterium, i dessa sammanhang är
lönsamhet och effektivitet relativt väldefinierat. Det betyder kortfattat att ett projekt är
lönsamt om intäkterna överstiger kostnaderna (Andersson, 1998:106). Ett
samhällsekonomiskt perspektiv använder sig även det i huvudsak av tänkta
lönsamhetskriterier, men måste på ett annat sätt hitta ”vinster” på mer odefinierade platser i
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samhället. Den samhälleliga insatsen är något mer än den som vi känner från den privata
sektorn. Givetvis måste det finnas krav på beslut inom den offentliga sektorn, men då blir det
en balansgång mellan fördelningsmål och effektivitetsmål.

Det finns uttalade målsättningar från regeringen om brukningssystem och produktionsformer
som är ekonomiskt och ekologiskt uthålliga. Sambandet mellan ekonomiska förutsättningar,
brukningsformer och växtnäringsläckage är ett aktuellt problemområde och påtalas bland
annat i Jordbruksdepartementets SOU Analysera mera (Jordbruksdepartementet, 1998).
Samhällsekonomisk synvinkel ger uttryck för anpassningen till den situation som faktiskt styr
många beslut i dagens läge. Ur samhällsekonomisk synvinkel bör satsningar på miljöåtgärder
prioriteras efter var de gör mest nytta snarare än var de på kort sikt lättast går att finansiera
(Jordbruksdepartementet, 1998:9). Detta har jag anledning att återkomma till nedan.

�
�� �� !"������������������	
Det finns relativt lite litteratur som belyser hur SWOT-analysen kan användas i behandlingen
av miljöfrågor. Jag har valt att utgå från litteratur där metoden har applicerats i olika
miljösammanhang (se Boverket, 2000b). Förkortning ”SWOT” står för Strengths,
Weaknesses, Opportunities and Threats, och är här översatt till Styrkor, Svagheter,
Möjligheter och Hot. Ursprungligen härstammar SWOT-analysen från organisationsteorin
och har växte fram som ett instrument för att ställa diagnos på en organisation. Vidare
används den vanligtvis inom ekonomiska, främst företagsekonomiska, sammanhang där den
snabbt och effektivt kan ge ett företagsanpassat analysresultat till exempel för ett tänkbart
projekt (Boverket, 2000b:91). SWOT-analysen är en metod att identifiera styrkor och
svagheter i olika organisationer, i detta fall med en kommuns förutsättningar, samt
möjligheter och hot för framtida utveckling (Boverket, 2000b:89). Kortfattat är metoden ett
sätt att få underlag till att förändra till det bättre utan att förstöra de delar som fungerar bra
(Christiansen, 2002:99). Det är viktigt att komma ihåg att analysmetoden till stor del är
beroende av användarens förkunskaper och värderingar, det vill säga vad användaren av
metoden ser som styrka, svaghet, möjlighet och hot.

Analysen genomförs ofta i form av ett grupparbete där flera individer, fördelaktigt 6-8, med
olika relevant ämneskunskap diskuterar identifierat resultat. Processen är ofta öppen och ger
en kreativ dialog (Boverket, 2000b:89). Verktyget kan sägas ha en mer kvalitativ inriktning
vilket passar in i analysen av detta tvärvetenskapliga sammanhang. Detta beror till stor del på
att värderingar som görs i samband med analysen är situationsberoende, vilket ger en
förskjutning mot det samhällsvetenskapliga hållet där kvantifierbarheten inte har en
avgörande betydelse. Styrkan hos analysen ligger i förmågan att hantera en komplex situation,
vilken kräver att verktyget kan väga in många faktorer för att begränsningen inte skall bli för
stor. Det kan vara ett problem redan på angreppsnivån, därför måste den fortsatta
arbetsgången minimera ytterligare felkällor. Främst kan det hanteras genom tydlighet i
analysgången. Om betydelsen av kvalitativa metoder för Gummesson en djupare teoretisk
diskussion bland annat kring förhållandet mellan kvalitativ och kvantitativ forskning
(Gummesson, 1991 kapitel 5).

Analysen syftar till att skapa konsensus eller tydliggöra skiljaktigheter på en översiktlig nivå.
Tanken med analysen är att utifrån Norrköpings kommuns givna förutsättningar sortera fram
styrkor, svagheter inom och möjligheter och hot för organisationen och dess kopplingar
regionalt och nationellt. Analysmetoden har visats sig vara ett anpassningsbart sätt att angripa
många olika problemställningar. Tidigare har metoden använts i analys av delar av
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organisationer, men har visat sig att även fungera för hela organisationer (Christiansen,
2002:101).

������ ����	�
���������
�
��������������������
I denna uppsats har analysverktyget ytterligare modifierats för att passa som verktyg för
analys av olika strategier inom kommunal verksamhet. Det innebär bland annat att den
ursprungliga användningen, att producera underlag till beslut om en strategi, har tonats ned.
Utgångspunkterna i analysen har anpassats till en annan nivå, där fokus på strategin hamnar
på ett annorlunda sätt. Detta genom att strategin analyseras i den kontext där den ska
användas, nämligen bland andra strategier och åtgärder. Det är viktigt att påtala att det är
skillnad mellan att producera underlag till en strategi och att utifrån en strategi och dess
kontext ge underlag till vilken strategi som kan vara lämplig eller tänkbar som
huvudalternativ. Då en mindre bred analys kan ha problem att hantera de faktorer och
situationer som innebär svårigheter att eller inte kan kvantifieras har denna tvärvetenskapliga
metod stora möjligheter att hantera dessa situationer.

I denna uppsats har analysen genomförts av en person och det är mina förkunskaper som givit
analysen. Det kan i sig vara begränsande, kanske framförallt i att finna fler tänkbara faktorer
som kan finnas, men också när det gäller att prioritera och sortera de faktorer som
identifierats.

SWOT-analysen delas här upp i interna och externa omständigheter. Uppdelningen för det
interna är styrkor och svagheter och det externa omfattar möjligheter och hot. Externa
omständigheter, i föreliggande sammanhang, är de delar av strategin/åtgärden som ligger
utanför kommunens direkta påverkan. Det är av intresse att inte bara se kommunen som en
geografiskt begränsad aktör utan att ta hänsyn till kommunens förhållande med omgivningen.
Detta uppnås när man utgår från uppdelning illustrerad i figur 1.

>���� %$� ��7������� 1�	� ����� �� !"��������$� �������� ��7� ����7����� 7��� ���� 	�� ���� ������� 	������� ��
������(����������������������1������7������7�������7�7���7�������	�������/������	����������	�������1���$

En problematik som nämns med metoden är att analysen kan bli en ospecifik listning eller en
ickekomplett kvalitativ utredning av interna och externa faktorer (Kurttila et al., 2000:42).
Det ses dock som ett mindre problem i detta sammanhang. Främst på grund av att

�������
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förutsättningarna, de kommunala och regionala strategierna, finns tydligt formulerade. I
stället för att angripa problematiken med miljömålet utifrån en samhällsekonomisk
bedömning används istället det samhällsekonomiska perspektivet som en relevant synvinkel i
föreliggande analys. 

Analysen måste alltså gå vidare än en ordinär samhällsekonomisk bedömning. Att ekonomiskt
värdera en åtgärd och sedan bedöma effekterna i den värderingens osäkerhet utgör en mindre
betydelsefull sysselsättning än att konstatera vikten av åtgärder utifrån en bredare syn. Sådana
resonemang kan många gånger tendera att bli vaga, men däremot ligger styrkan i möjligheten
att beakta många relevanta faktorer inom ett ämnesområde. Att SWOT-analysen med fördel
använts utanför den ekonomiska världen finns det flera exempel på. En konkret applicering
finns att läsa i en artikel av Christiansen som använder verktyget i en analys av
organiseringen och finansieringen av det danska vårdsystemet (Christiansen, 2002). Genom
att använda SWOT-analysen ökar möjligheterna att belysa problematiken utifrån fler
synvinklar dessutom är den anpassningsbar till olika ämnesområden vilket ger många
möjligheter för användaren.

De strategier och åtgärder som analyseras under rubrik 4, har behandlats utifrån följande
utgångspunkter, fritt efter Mindtools (Mindtools, 2002). Redogörelsen av punkterna nedan
skall ses som en övergripande mall som är tänkt att täcka in området för hela analysen.
Däremot har inte alla punkter använts i full utsträckning genom hela analysen.

Styrkor:
� Vilka fördelar finns hos strategin/åtgärden?
� Vad ger de för resultat?

Svagheter:
� Vilka strategier/åtgärder fungerar dåligt, varför?
� Vad bör förbättras hos strategin/åtgärden?
� Vilka bör man undvika? 
� Vilken ekonomisk kapacitet och/eller vilja finns inom kommunen?

Möjligheter:
� Var finns goda möjligheter att lyckas (geografiskt område, samarbete, kombinering)?
� Vilka intressanta trender finns det med kommunens nuvarande strategi?
� Förändringar inom teknologi och marknad både i ett brett och smalt perspektiv?
� Förändringar av riktlinjer hos regionala och nationella myndigheter?
� Förändringar i sociala mönster, livsstil etcetera.

Hot:
� Vilka motgångar kan dyka upp?
� Är förändringar hotande mot någon lokal/regional strategi?
� Vilken respons kan tänkas?

������ ������
��������
���
SWOT-analysen är uppdelad i två delar i denna uppsats, där den första delen representerar en
övergripande och grundläggande strukturen inom kommunen. Utifrån de intervjuer som är
genomförda samt genom kommunens dokument vilka berör arbetet med miljömålet ”Ingen
Övergödning” har ett resultat vuxit fram. Detta resultat är dels självständigt giltigt men även
grundläggande i den andra delen av analysen. Tanken med den andra delen är att sätta



���������	
�
���
�����������
����
�������������
����������������
������������ �����������

Sidan 9 av 31

kommunens förutsättningar i ett bredare sammanhang med hjälp av konkreta appliceringar av
strategin för minskat växtnäringsläckage. De fem situationer som används i analysens andra
del är tänkt att, i huvudsak, representera den lokala och regionala kontext som kommunens
strategi mot övergödning kan tänkas hamna i. Dessa fem situationer redogörs för nedan
(numrerade 1-5) och har valts ut dels från de regionala miljömål och förslag till åtgärder som
finns i remissversionen av Östgötska miljömål från Länsstyrelsen i Östergötland, dels från
antagandeversionen av Norrköpings kommuns miljöprogram (Länsstyrelsen i Östergötland,
2002:12 och Norrköpings kommun, 2002a). Underlaget i form av punkter återfinns under
rubrikerna 3.3 och 3.4 nedan.

1. .�������������1���, är ämnad att representera den regionala kontexten, 
2. �0��((���'������, representerar en bredare kontext där samarbete mellan näring,

kommun och övriga myndigheter är tydligt avsedd. 

Eftersom övergripande fokus är på den lokala nivån, det vill säga den kommunala nivån,
representerar de tre återstående situationer denna nivå

3. 0�	����	1�������	, 
4. >�'����	��������'�	���&�����������'/��'�����'�����, och slutligen,
5. >��������	�������/��(��.

�
#� $����������������
Kommunfullmäktige i Norrköpings kommun antog ett nytt miljöprogram den 27 mars 2002. I
programmet, som gäller för perioden 2002 till 2010, slås den generella strategin samt förslag
till åtgärder i arbetet med miljömålen inom kommunen fast. Ur miljöprogrammet har sedan
fakta, strategier och åtgärder rörande jordbruket och miljömålet ”Ingen Övergödning” använts
som underlag i analysen. En undersökning i form av intervjuer, innefattande tre
arbetsområden inom kommunen, (i) tillsynsarbetet, (ii) ekologi/planeringen och (iii)
kommunstyrelse/Agenda 21, har genomförts. Sammanlagt har fem personer intervjuats, en
intervju omfattade tre personer, de övriga var enskilda intervjuer. Målsättningen med
intervjuerna var att uttolka vilken syn de tre arbetsområdena representerade inom följande
områden:

I. Betydelsen av lagstiftningen i det kommunala arbetet
II. Kommunens struktur i arbetet med det nationella miljömålet ”Ingen Övergödning”
III. Svårigheter med att bedöma vikten av miljöarbetet i förhållande till övrig kommunal

verksamhet
IV. Övergripande tankar kring ”SWOT” med aktuell kommunal strategi

Intervjuerna genomfördes under 55-70 minuter och kan karaktäriseras mer som ett samtal.
Under samtalets gång fördes minnesanteckningar av intervjuaren och inga inspelningar
gjordes. Intervjuerna var genomförda på tre veckor därefter sammanställdes materialet och
har sedan utgjort underlag till föreliggande analys. Att en av intervjuerna inte genomfördes på
samma sätt som de andra kan ses som ett problem (Kvale, 1997:60). I en metod med syfte att
ställa samma frågor med samma förutsättningar hade det också varit ett problem (Kvale,
1997:254). Men eftersom syftet med genomförda intervjuer var att ge en uppfattning om
arbetsområdenas ställning i ovan nämnda punkter; I-IV, ser det annorlunda ut. Möjligtvis kan
en effekt vara att intervjun bestående av tre personer gav en mer allmängiltig bild, vilket ses
som positivt i ett generaliserande sammanhang som detta (Johansson, 1999:77).
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Mina förkunskaper utgörs av att jag har en bred, både naturvetenskaplig och
samhällsvetenskaplig, gymnasiebakgrund. Därefter har jag utbildat mig till ”driftledare inom
jordbruksverksamhet”. Dessutom genomförde jag under höstterminen 2001, utifrån
Linköpings Universitets Miljövetarprogram, kursen ”miljövetenskap i praktiken” omfattande
10 veckor på Norrköpings kommuns miljö- och hälsoskyddskontor. Perioden har givit mig en
god inblick i hur den kommunala verksamheten fungerar och bidragit konstruktivt till detta
arbete, inte minst genom kontakten med både tjänstemän och politiker.

#� %&����������	��� ����� ��� �������� ������	�� �&�� ������
��'������	�����	����(��)���*���������

#
�� ��������	
De förutsättningar som naturen själv har att reducera växtnäringsläckaget verkar minska. Som
exempel kan nämnas att våtmarksarealen har minskat sedan början av 1800-talet, från 15-30
% till dagens ungefärliga 3-5 %. Därmed har naturens möjlighet att ta hand om kväve- och
fosforöverskott minskat betydligt (Boverket, 1996:65). Källorna till växtnäringsläckaget från
jordbrukssektorn är många och huvuddelen av det kalium (K) och det kväve (N) som ett djur
utsöndrar finns i urinen medan fosforn (P) förekommer rikligast i den fasta gödseln
(Boverket, 1996:27). Flera åtgärder har vidtagits mot fosforavgång, men kvävet har tidigare
inte bedömts som så viktigt att åtgärda när det gäller inlandsvatten eftersom det ofta inte är
tillväxtbegränsande där (Boverket, 1996:66).

Sedan 1998 har Jordbruksverket haft i uppdrag att ge förslag till sektorsmål för jordbruket i
syfte att minska övergödningen (se Jordbruksverket, 1999). I uppdraget ingår bland annat att
Jordbruksverket skall utreda möjligheterna att införa ett system för gårdsvis ökad
kväveeffektivitet. I och med ett sådant system torde den lokala myndighetsnivån få en ökad
betydelse och rimligtvis bör kommunens möjligheter i form av större befogenheter och
kraftigare styrinstrument öka. För att sätta övergödningens omfattning i ett sammanhang kan
nämnas att den antropogena kvävebelastningen på omgivande vatten skall enligt
Jordbruksverket minska med 40 % till år 2005 jämfört med 1995-års nivå. Detta skulle
motsvara, för jordbrukets del i förhållande till alla samhällssektorer, en minskad
kvävebelastning från dagens ungefärliga 25 000 ton ned till 15 000 ton (Jordbruksverket,
1999:47). I tabell 1 ser vi den sammanlagda utlakning av kväve där ovan nämnda 25 000 ton
kan sättas i relation till dess totala sammanhang i ett längre tidsperspektiv.
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!�1����%$ ���������	����?�����������������'���&��������������������%885���7�����#9#9$�@�������1��'���
����	������������������	���	���A%9�999����B�����1�7���������������#9#9$����������1������	����������
���������������'��������������������1����	����(������������	���	���'��������7��1��������������'��	��
�������������	������(��	������&���������&���A0��((���'�������#99#B

Det är viktigt att lyfta fram och diskutera stora och viktiga miljöproblem men det kräver ett
genomarbetat kommunalt kunskapsunderlag om miljön och dess kontext. Arbetet med att ta
fram ett utökat kunskapsunderlag fortskrider inom Norrköpings kommun och detta arbete kan
i sig stödja en ekologiskt hållbar utveckling då medvetenheten hos kommunens medarbetare
ökar. I en enkätundersökning som genomförts av Svenska kommunförbundet visade det sig
att två tredjedelar av Sveriges kommuner hade särskilda redovisningar av miljökonsekvenser
av dess verksamhet medan en tredjedel även redovisade ekonomiska och sociala aspekter mer
utförligt (Svenska kommunförbundet, 1999). Jag tycker att undersökningen indikerar på att
arbetet generellt mot ett mer genomarbetat kunskapsunderlag ökar hos landets kommuner.

#
�� +�	��������	��
I förarbetena till miljöbalken betonas den fysiska planeringen starkt. De projekt som
miljöbalken skall hantera bör kunna hanteras inom de gränser som en aktiv fysisk planering
har stakat ut. En förutsättning är att den samlade miljö- och planlagstiftningen tillämpas
tillsammans. Detta främjar, enligt Boverket, de bästa helhetsresultaten i samhällsutvecklingen
(Boverket, 2000c). Varje kommun skall enligt�Plan- och bygglagen, PBL A�>�� %8+)
%9B 1
kap. 3 § ha en aktuell översiktsplan som omfattar hela kommunen. Översiktsplanen är ämnad
att vägleda och är inte bindande för myndigheter och enskilda. PBL har en anknytning främst
till frågor som berör Miljöbalkens A�>�� %88+
+9+B 3 kap. som innefattar grundläggande
bestämmelser för hushållning med mark- och vattenområden eller 4 kap. som innefattar
särskilda bestämmelser för hushållning med mark och vatten för vissa områden i landet.

Miljöhänsyn i jordbruket regleras i miljöbalkens 12:e kapitel, 7-10 §§, och i Förordning A�>�
%88+
8%5B om miljöhänsyn i jordbruket� där lagringskapaciteten för stallgödsel, täckning av
gödselbehållare och påfyllning under täckning samt andelen höst- och vinterbevuxen mark
(grön mark) regleras. Norrköpings kommun är klassad som kustområde enligt 5 §,
förordningen 1998:915. Vidare finns Jordbruksverkets föreskrift A�=4>�� %888
)8B om
miljöhänsyn där regler om krav på spridningsareal, spridningsregler samt detaljerade regler
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om grön mark finns. Dessutom Jordbruksverkets föreskrift A�=4>��%888
%%8B om hänsyn till
natur- och kulturvärden i jordbruket som reglerar bland annat att handelsgödsel och
stallgödsel inte får spridas så att den hamnar utanför åkern (Bendz, 2002:39 och
Jordbruksverket, 2001). När det gäller lagstiftningen är det viktigt att den förtydligar vad man
måste uppfylla och att tillsynsmyndigheten sedan ser till att detta sker (Wittgren, 2000:100).

#
#� +������������	������(�	�����
Länsstyrelsen är en viktig samordnare när det gäller det regionala arbetet. Det är tänkt att
Sveriges kommuner, gemensamt, skall bidra och i slutändan se till att de nationella
miljömålen uppfylls. Kommunen som aktör och som delaktig i det regionala ekosystemet
måste därför beakta och ta hänsyn till mellankommunala intressen och det är här
Länsstyrelsen kan fylla en viktig funktion. Här nedan nämns punkter som har anknytning till
växtnäringsläckaget från jordbrukssektorn, dessa är hämtade från remissversionen av
östgötska miljömål (Länsstyrelsen i Östergötland, 2002)

� Ett nytt Roxen-Glan samarbete skall inledas
� Gårdar med >20 ha åker ska senast 2005 ha en växtnäringsbalans som sedan kontinuerligt

uppdateras
� Utbildningsprojektet ”Greppa Näringen” ska inledas
� Minska ammoniakavgången

– dels genom anpassad djurhållning och gödselhantering
– dels genom anpassad metod vid spridning av flytgödsel och urin i växande gröda

Stora delar av kväveflödet genom Norrköpings kommun kommer inifrån landet, främst från
avrinningsområdet till Motala ström. Utifrån detta är det viktigt att få en bild av de interna
och externa förutsättningar som utgör spelregler för kommunen och dess plats i regionen.

������  ���������
��
�����������!
Genom att fördela pengar från Riksdagen skall kommuner ges möjlighet att genomföra
projekt. Stödet till lokala investeringsprogram (LIP) är ett exempel och har det huvudsakliga
syftet: Att påtagligt öka takten i omställningen av Sverige till ett ekologiskt uthålligt samhälle.
Ett underordnat syfte är att bidra till ökad sysselsättning (Naturvårdsverket, 2002). Bland
annat innebär stödet att kommunerna ges möjlighet att i samverkan med lokala företag och
organisationer söka stöd till investeringar, exempelvis våtmarker, som är ämnade att öka den
ekologiska hållbarheten. Avsikten är att koncentrera insatserna så att de ger påtagliga effekter
i de kommuner som får del av statsbidragen. De effekter som avses är bland annat bättre
fungerande kretslopp av växtnäringsämnen (Naturvårdsverket, 2002).

������ "�#
��$������!��%
�

Roxen-Glan samarbete har en relativt lång historia och samtidigt en något hackig utveckling.
Ett första projekt startades 1989 och avslutades tre år senare 1992. Projektet resulterade i en
kartläggning av bland annat kväve- och fosfortransporter genom vattensystemet. Under 1999
inleddes en ny fas i projektet. Det innebar en våtmarkssatsning vars syfte var att öka stödet för
att anlägga våtmarker i regionen. Det var tänkt att LIP-pengar skulle komplettera EU:s
dåvarande miljöstöd men det visade sig inte vara tillåtet enligt ett regeringsbeslut. Däremot
var det inget fel på engagemanget, bland annat gick det att läsa i en artikel i
lantbrukstidningen Land Lantbruk att tusen östgötabönder skulle delta i projektet (Land
Lantbruk, 1999:25). Nu är meningen att det regionala samarbetet skall väckas till liv igen,
förmodligen i linje med avrinningsområdestanken som Svensk Vattenadministration utreder.
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Greppa Näringen är ett kunskaps- och rådgivningsprojekt som framförallt syftar det till att
förse lantbrukarna med kunskap och verktyg så att kväve- och fosforförlusterna minskar på ett
kostnadseffektivt sätt i linje med samhällets mål (Greppa Näringen, 2002). Projektet har
nyligen inletts och skall bedrivas i bred samverkan mellan ansvariga och delaktiga parter.
Projektet har inletts i de södra delarna av Sverige och kommer troligtvis till Östergötland
någon gång under 2003.

����'� "
�������(��	)�*����
Länsstyrelserna har ett regeringsuppdrag att samordna, utvärdera och presentera resultat för
hur länet närmar sig de regionala miljömålen vilket indirekt berör de lokala miljömålen.
Länsstyrelsen rapporterar årligen till regeringen hur vi närmar oss miljömålen varvid
uppföljningen av miljömålen kommer att vara en naturlig del i verksamheten på Länsstyrelsen
i Östergötland. Länsstyrelsen kommer under 2002 påbörja utvecklingen av ett regionalt
system för uppföljning av miljömålen där länets kommuner och regionala sektorsmyndigheter
kommer att spela en aktiv roll (Länsstyrelserna, 2002).

#
,� -��������������	������(�	�����
För att skapa ett större engagemang och en känsla av närhet mellan nationella mål och
praktiska åtgärder har Norrköpings kommun formulerat ett antal kommunala mål i sitt
miljöprogram. Den direkt uttalade strategin för arbetet med det nationella miljömålet ”Ingen
Övergödning” lyder så här:

”�������� ��������� C� ���	1����� �����1����� ���&��� �	����� ��7� ����((������� C
������&����'������1�������	�������������������'((�����'����'����$�=��	"���7
�����1������� �����'������ ������ ���'�	���� ���&����� ��7� �	������� ����'((
������� ��7� &����7����� ���� ������� ��	�'�	�� ����((���������� ����� ���� ��"
(��1���$� (Norrköpings kommun, 2002a:10)

Av de åtgärder som nämns i miljöprogrammet kan följande punkter, som har direkt
anknytning till jordbrukssektorn, sammanställas. Kommunen skall 

� etablera en grupp för samordning av kommunens miljöövervakning med inriktning mot
bland annat övergödning,

� genomföra åtgärder för att begränsa närsaltsläckaget från kommunalt ägd mark,
� utreda möjligheterna att stödja åtgärder för att minska närsaltsläckage på privatägd mark,
� utöva mer tillsyn rörande köttdjursgårdarna lagringskapacitet för gödsel så att lagstadgad

standard omfattande 8-10 månader uppnås,
� föra vissa projekt för restaurering av våtmarker, skyddszoner vid vattendrag m.m.,
� upprätta en kommunövergripande inventering av övergödningssituationen. Utifrån den

görs avrinningsområdesvisa handlingsprogram,
� verka för att kommunalt ägd jordbruksmark ställs om till ekologisk odling enligt KRAV

alt. enligt Jordbruksverkets regler för ekologiska produktionsformer.

Tillsynen i kommuner, generellt sätt, har tidigare varit det enda miljöarbetet som förekommit
(Hilding-Rydevik, 1997:87). I Norrköpings kommun är miljöarbetet i dagsläget betydligt
bredare bland annat genom miljöredovisningar och Agenda 21 arbete. Dock är inte
samordningen speciellt utvecklad och det återkommer jag till nedan. Det torde vara viktigt
och är kanske rentav en förutsättning, att i ett långsiktigt perspektiv innefatta en tydlig
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samordning av kommunens miljöverksamhet. Som ett exempel på ett steg i rätt riktning kan
nämnas arbetet med översiktsplanering, vilken berörs mer nedan.

Kommunal energiplanering kan skapa efterfrågan på till exempel energigrödor vilket ger fler
grönbevuxna ytor under vintern som medverkar till en minskad kväveavgång. Öppna och
obevuxna fält under vinterhalvåret leder till en stor kväveutlakning då främst i form av
nitratkväve. En strategi som är betydligt svårare att hantera är stödjande och reglerande av
jordbruksmarknaden. Ett kraftfullt arbete pågår inom EU:s ramar med väldigt skilda resultat.
EU-inträdet har haft stor påverkan, framförallt för åtgärders implementeringshastighet. Det nu
rådande systemet har lett till ett bidragsoptimerande jordbruk. En brist är att förankringen hos
aktörerna riskerar att bli minimal och att långsiktigt tänkande uteblir.

En metod att minska kvävemängden i vattendragen är en kombination av minskad ytavrinning
och minskade diffusa källor från jordbruket (se SLU, 2002). Att anrätta skyddszoner
omfattande 5-15 meter intill vattendrag är en åtgärd som tar relativt liten areal i anspråk för
den enskilde verksamhetsutövaren, men som ger stort resultat på områdena ekologiskt,
ekonomiskt och socialt. Bland annat kan nämnas synergieffekter med andra miljömål så som
ökad biologisk mångfald. Det är dessutom ett billigt sätt att ställa om mark och ger ett ökat
rekreationsvärde. Både tids- och rumsperspektivet åskådliggörs i och med denna relativt enkla
åtgärd då effekterna visar sig både lokalt och regionalt. Följande händelsescenario kan ges
som ett exempel. Då större vikar tillförs mindre övergött vatten vilket resulterar i ökad
syrehalt och därmed förhoppningsvis förutsättningar för mer fisk. Åtgärden ger även positivt
bidragande effekter till östersjöns återhämtning och indirekt till den globala vattensituationen.

��'��� ����!
�
�
Kommunen har möjligheter att påverka sin egen verksamhet men har även stor möjlighet att
påverka andra aktörer inom kommunen, så som lantbrukare och dess verksamhet. I egenskap
av nedan nämnda roller (numrerade i-v) kan kommunen praktisera de möjligheter de har att
påverka sina aktörer. Kommunen kan agera som (i) bidragsgivare – fördelning av interna och
externa ekonomiska medel, (ii) markägare – föregå med gott exempel som aktör och verka
som konkurrent för att främja miljövänlig produktion, (iii) kretsloppsaktör – visa på och
informera om alternativ till och funktion av ett kretsloppsanpassat agerande, (iv) uppköpare –
genom sin köpkraft kan en kommun av Norrköpings storlek verka för att varor och tjänster
som anses vara miljöanpassade utnyttjas och främjas och slutligen (v) lagtillämpare – att ha
en bred kunskap om de verksamheter och dess effekter som kan finnas inom och utanför
kommunens gränser så att en lagtillämpning kan ske på ett brett plan. Nedan har jag valt att
lista de styrmedel som kommunen kan använda och dessa har jag hämtade från Boverket
(Boverket, 1996:83-86).

a) Lagstiftning (styrning och långsiktigt bevarande, exempelvis biologisk mångfald)
b) Ekonomiska styrmedel (bidrag, subventioner, skatter och avgifter)
c) Samhällsplanering (fysik och samhällelig)
d) Utbildning och information (fortlöpande och/eller kampajer)

��'��� +���
���!
��!��*)!��
Som vi fått erfara från ovanstående del av avsnitt 3 kan miljömål på läns- och kommunalnivå
vara formulerade utifrån nationella mål men kan också innehålla områdesspecifika
preciseringar och tillägg, detta omnämns även i Odlingslandskapet och den kommunala
planeringen (Boverket, 1996:41).
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Emmelin nämner tre punkter i samband med främst fysisk planering, och det innefattar även
till viss del samhällelig planering, som pekar på några problemområden (Hilding-Rydevik,
1997:50).

•  Brist på kontakt mellan olika vetenskaper och yrkesområden som utvecklar metoder;
särskilt påtagligt är detta i den utveckling som sker av miljökonsekvensanalys av
policy och planer.

•  Problem att metoder för planering, framtidsstudier och konsekvensanalys riskerar att
bidra till ökad teknokratisering och byråkratisering av samhället.

•  Miljövårdens förvaltningskultur som knappast har befrämjat kontakter med planering
eller med samhällsvetenskaperna.

På senare tid har fokus förskjutits från enbart fysisk planering till samhällsplanering i vid
bemärkelse. En ökad integrering av ett flertal frågor i planeringen samt samverkan över
administrativa och geografiska gränser är enligt Svenska kommunförbundet nyckelbegrepp
för framtidens planering (Svenska kommunförbundet, 1999). Ovanstående punkter kommer
att mer indirekt beröras i analysen nedan.

��'��� ,���
�����
Norrköpings kommuns mål är att en arbetsgrupp skall bildas för att samordna
miljöövervakningen. I dagens läge finns en väl etablerad grupp för dagvatten och en för
avloppsvatten därutöver planeras en arbetsgrupp för avrinningsvatten från till exempel
åkermark. På detta område känns det viktig att arbetet med vattenvården inte stannar inom
kommunens gränser. Därför kan ett regionalt samordnat vattenvårdsarbete ge många fördelar.
När det gäller att nå maximal miljöeffekt per satsad krona omnämns ofta att
avrinningsområdesvis arbete kan vara det mest ändamålsenliga arbetssättet. Genom detta kan
bland annat åtgärderna anpassas till regionala och lokala förutsättningar (Naturvårdsverket,
1997a:27). Det kan tyckas som en självklarhet, men det är först på senare år som det
arbetssättet har fått större tyngd. Framförallt kommer det bli spännande att följa utvecklingen
med arbetet kring EU:s ramdirektiv för vatten som har utgår ifrån avrinningsområden.

I Naturvårdsverkets skrift ”Mot ett friskare kusthav” trycks det på vikten av mer Agenda 21
tanke vilken bland annat innebär en lokal förankring av ett globalt agerande
(Naturvårdsverket, 1997b:5). I det här fallet torde det vara mycket tydligt på grund av att
vatten är så viktigt för människan. Genom regional hantering av vattenfrågorna kan
ekologiska, ekonomiska och sociala förutsättningar lättare tas hänsyn till, bland annat genom
att fler aktörer kan få ökad förståelse för övergödningens betydelse och därefter vara med att
agera och påverka situationen utifrån sin närliggande omgivning och dess förutsättningar.

Tidigare nämndes att EU har haft stor inverkan på genomförandetakten inom olika områden.
Ett nytt ramdirektiv för vatten godkändes av EU-kommissionen i juni 2000 och gäller från
december samma år. Sverige har med anledning av det nya vattendirektivet startat en
utredning, Svensk Vattenadministration, som ska slutrapportera senast november 2002. Bland
annat handlar det om att identifiera avrinningsdistrikt för arbetet med övergödning (Svensk
Vattenadministration, 2002). Målet är att medlemsstaternas vatten- och miljölagstiftning ska
vara anpassad till direktivet i december 2003 samt att ”god status” på vattenresurserna skall
vara uppnådd december 2015. Det är främst Miljöbalkskommittén som har ansvar för
anpassning av lagstiftningen. Troligtvis kommer direktivet ha stor genomslagskraft. Detta
borde innebära att mycket av den nationella samordningen med vattenvårdsarbetet kommer att
förstärkas.
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Översiktsplanering lämpar sig för bearbetning av kommunens strategiska frågor. Bland annat
för att den är sektorsövergripande och bidrar med en samordnande effekt (Boverket, 1996:91).
Översiktsplanen skall användas som beslutsunderlag av samtliga som tillämpar 3 och 4 kap.
miljöbalken (innebörden av dessa kapitel se rubrik 3.2) (Boverket, 2000a:44). Regionen och
kommunen har ett behov av ökad samordning, inte för att det inte fungerar utan för att få ökad
effektivitet i åtgärderna och belysa kontraproduktivitet som många gånger kan förekomma.

Kunskapen om framtidsfrågor och miljöfrågor i lokalt, regional och nationellt perspektiv
stärks allmänt bland dem som deltar i översiktsplaneprocessen (Boverket, 2000a:44).
Sammantaget kan översiktsplaneringen engagera och inspirera många människor och aktörer.
Genom att gemensamt bygga upp referensramar, beskriva problem, konflikter, möjligheter
och formulera mål höjs beredskapen inför kommande förändringar (Boverket, 2000c).
Norrköpings kommuns syfte med översiktsplanen är att den skall vara ett strategiskt
instrument för utveckling av de fysiska strukturerna (bebyggelse, grönstruktur och trafik)
(Norrköpings kommun, 2002b).

��'�.�  �����(��	)�*����
Enligt miljöprogrammet avser kommunen att inledningsvis följa upp miljöarbetet i samband
med ordinarie bokslutsarbetet. Det påtalas i miljöprogrammet att ett uppföljningssystem
behöver utvecklas och jag förmodar att det är för att uppföljningen ska bli mer utbredd och
effektiv inom kommunen. Ett uppföljningsarbete pågår även i nuläget och det genomförs
utöver särskilda revisioner även en separat miljöredovisning med nyckeltal i syfte att bland
annat förtydliga de eventuella framsteg som görs inom den verksamhet som följs upp. En
större översyn av de kommunala mål och åtgärder som står skrivna i miljöprogrammet
kommer att ske under året 2005 (Norrköpings kommun, 2002a). I värderingen och
uppföljningen av strategier och tekniker behövs medverkan från kunskapsområden och
discipliner utanför den kärna av miljöforskning som representeras av naturvetenskap och
teknik, vilket förutsätter att dessa områden uppfattas och accepteras just som egna
kunskapsområden (Hilding-Rydevik, 1997:98). Ovanstående mening ser jag som en
understrykning av det jag tidigare påtalat, nämligen vikten av att anta ett bredare perspektiv i
miljömålsarbetet både nationellt, regionalt och lokalt. Det har troligtvis hänt lite sedan den
meningen skrevs för ungefär fem år sedan, bland annat vill jag påstå att den kärnan av
miljöforskning som nämns inte är lika begränsad som meningen slår fast utan har blivit något
bredare.

,� ������.����	�����.��&)��	�������������

,
�� %&���(���&��������
I många sammanhang hänger den regionala och kommunala strategin intimt samman. En
förutsättning för kostnadseffektiv och optimal kvävereduktion är enligt Naturvårdsverket att
detaljerade åtgärdsprogram utformas på regional och lokal nivå (Naturvårdsverket, 1997a:41).
I detta avsnitt har jag valt att analysera de mest centrala linjerna i den kommunala strategin
som redogjorts för under rubrik 3.4. Den kommunala strategin tar många gånger avstamp i
den regionala strategin som behandlas under rubrik 3.3 och denna koppling mellan regional
och lokal nivå utgör därför en påverkande faktor i analysen. Övergripande berörs områdena
lagstiftning, ekonomi, samhällsplanering, utbildning och information. Dessa har mer
överskådligt redovisats i avsnitt 3. De rutor som presenteras i analysen innehåller SWOT-
resultaten och skall ses som en sammanställning, rutornas innehåll och dess sammanhang
berörs sedan i texten under respektive rubrik.
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Arbetet med lagstiftningen sker dels i form av operativ tillsyn dels i mer indirekt tillämpning
tillsammans med politiken. Den ekonomiska styrningen kan sägas vara den mest konkreta och
ur ett fördelningspolitiskt perspektiv avgörande för hur mycket ett område kan utvecklas.
Ligger den politiska prioriteringen på skola, vård och omsorg faller det sig naturligt att andra
områden får lägre prioritering och drabbas hårdare om det blir fråga om neddragningar.
Samhällsplanering är en grundläggande företeelse och är tydlig i flera sammanhang.
Beslutsunderlaget till planeringen finns i de olika miljörelaterade program som kommunen för
och yttrar sig bland annat i översikts- och detaljplanering. Området utbildning spänner mellan
folkbildning till direkt kursverksamhet, där kommunens verksamhet kan föregå med gott
exempel. En viktig del med miljömålsarbetet är information och den förekommer i form av
råd och rön. Det innebär även att hålla kommuninnevånaren uppdaterad på ett ofta snårigt
område, vilket hör till ett arbete som inte bör underskattas.

,
�� �� !"������������
Analysens första del tar ett grepp på den övergipande och grundläggande strukturen inom
kommunen. Ur vissa synvinklar finns en fungerande samordning i dagens läge, men ur andra
synvinklar är en ökad samordning önskvärd. Resultatet som visas skall ses utifrån det
sammanhang det hämtats. Det vill säga att det inte fullt ut representerar en komplett bild av
tänkbara SWOT-faktorer, utan är ytterst sammanhangsberoende.

Här vill jag anknyta till det jag skrev om under rubrik 2.1 om samhällsekonomiskt perspektiv,
där man kan utläsa två innebörder av begreppet samhällsekonomiskt perspektiv. Det är
Jordbruksdepartementets formulering från 1998 som i denna analys ses som den önskvärda.
Följaktligen att satsa på miljöåtgärder efter var de gör mest nytta snarare än var de på kort sikt
lättast går att finansiera, därför att det tycks kunna hantera ett mer långsiktigt perspektiv än att
enbart utgå från lönsamhetskriterier. Ett problem som påtalas i olika sammanhang, bland
annat av Naturvårdsverket, är svårigheten med kvantifieringen i strikt samhällsekonomiska
bedömningar. Jag vill hävda att man inte kan kräva att en långsiktig åtgärd ska fungera fullt ut
och ge tydliga effekter de första åren, det verkar som det är detta som bidrar med flest
svårigheter i och med en bedömning (Naturvårdsverket, 1997a:40). En hårddragen betydelse
av kostnadseffektiva åtgärder som nämns av Naturvårdsverket är att lösningen på ett givet
problem är den lösning som uppnår ett givet mål till lägsta möjliga kostnad. Det påtalas i
rapporten att möjligheten att använda även ett så enkelt mått som kronor per kilo reducerat
kväveutsläpp är svårhanterligt (Naturvårdsverket, 1997a:40). I denna analys ses
Naturvårdsverkets definition för strikt och jag har därför lyft analysen från
kvantifieringsnivån.

Efter att ha genomfört intervjuer med representanter, inom kommunen, för de tre områdena
ekologi, ekonomi och socialt kan följande nedanstående SWOT-analys presenteras.
Värderingen av de olika sidorna styrkor, svagheter, möjligheter och hot kan ske på många sätt
därför kommer en övergripande diskussion att föras kring de olika delarna för att utveckla och
analysera sidorna. En jämförelse på det analytiska planet har för avsikt att väga in aspekter
med inverkan av de förutsättningar som redogjorts för tidigare.
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+ Kommunens storlek
+ Olika roller
+ Hög kompetens
+ Föregå med gott exempel
+ Roxen-Glanprojektet
+ Miljö- och Naturvårdsprogram
+ ”Påverka underifrån” perspektiv
+ Agenda 21

�����7����
+ Hög prioritering på miljöfrågorna från

nationellt och regionalt håll 
+ Ökad respekt för miljön
+ Ekonomiska och lagmässiga styrmedel
+ Riktlinjer från högre instans
+ Politiska inriktning varierar
+ Ökad respons på lokal/individuell nivå
+ Avrinningsområdesvis samarbete
+ Värdering av naturområden
+ Agenda 21

����7����
- Politisk inriktning varierar
- Ansvarsförhållanden
- Svag rådighet
- Samordning
- Olika roller
- För få styrmedel
- Annat fokus
- Att få med andra ansvariga
- Fördelning av pengar
- Avvägningar; värderingar
- Förankring av arbetet hos allmänheten

:��
- Mycket byråkrati
- Kommunens storlek
- Åtgärder begränsade till lagstiftning
- Kustnära område
- Bidragsoptimering
- Bygger på för mycket frivillighet
- Ingen garanterad framgång
- Resultat i verkligheten?
- Urvattnade målsättningar
- Fördelning av pengar

'����� �������
Kommunens storlek påverkar hela dess arbetsområde och på det ekonomiska planet kan
storleken ge ökat utrymme bland annat genom ökad kompetens inom miljöområdet vilket
torde borga för ett bredare arbete inom och mellan olika arbetsområden. Prioriteringen av
arbetet med övergödning vid Norrköpings kommun är hög och det kan leda till ökade resurser
för arbetet. Storleken bidrar positivt tills man når en brytpunkt där den, teoretiskt sett, möjliga
samordningen blir för tungrodd. I praktiken torde den gränsen nås betydligt tidigare och leder
förmodligen till en uppdelning i ytterligare ansvarsområden. Hur denna problematik ser ut för
Norrköpings kommuns del har jag inte haft möjlighet att undersöka.

Sättet att influera och verka på beror delvis på vilken aktörsroll kommunen har och här vill
jag nämna tre övergripande roller nämligen: ���	�7��, �������7���������� och
����������. Dessa tre grundar sig på de mer specifika roller som tilldelades kommunen i
rubriken 3.4.1 Styrmedel, ovan. Kommunen kan i sin roll som verksamhetsutövare få idéer till
hur ett effektivt myndighetsutövande kan genomföras. Genom att sammanföra den
administrativa verksamheten med den mer praktiska näringsverksamheten kan vägledning fås
i hur hela organisationen skall hanteras.

Naturvårds- och miljöprogrammet har fått en ökad betydelse för redovisning, framtagande
och utvecklande av kunskap om bland annat övergödningen. Arbetet med olika mål- och
åtgärdsprogram har ökat i omfattning det senaste decenniet och det har bidragit till en hög
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kunskapsnivå och tillgång till ett omfattande underlag hos kommunen. Sammanställning och
kartläggning inom kommunen har bidragit till att underlaget framförallt för politiska beslut
har vuxit. Agenda 21 arbetet har fått utrymme inom organisationen och bidrar med ett,
tvärsektoriellt, utpräglat ”underifrånperspektiv”.

'����� ����/
�
�
Jag vill påstå att en stor organisation är i behov av en kraftig och tvärsektoriell samordning för
att fungera fullt ut. Denna samordning saknas i föreliggande fall inte i någon större
utsträckning inom de arbetsområdena som har traditionell anknytning exempelvis inom
vattenvårdsområdena ”dagvatten” och ”avlopp”. Den saknas dock i större utsträckning mellan
de övergripande områdena ekologi, ekonomi och sociala aspekter. I vid bemärkelse är
ansvarsförhållande en faktor som påverkar samordningen, men lång ifrån den enda.
Arbetsområden kan underordnas i ett sammanhang eller försvinna i mängden ifall ansvarig
saknas, vilket minskar möjligheten att nå ett godtagbart resultat. Ansvarsfrågan ligger inte
enbart hos politiker och experter utan även hos medborgaren. När utgångspunkten inte är så
tydlig och konkret som i fallet med diffusa utsläppskällor för växtnäring ökar svårigheten med
att genomföra en strategi med en aktiv medborgare.

Erfarenheten visar, inte minst i och med sopsortering, att det många gånger går att skapa ett
engagemang kring ett problem (Lindahl, 2002). Resultatet kan bli bättre på individnivå
jämfört med systemnivå, då närheten till problemet torde ge både motivation och förståelse.
Kunskap inom olika områden är viktig, information kring och bakgrunden till en åtgärd är
många gånger lika viktigt som åtgärden i sig då resultatet och effekten torde öka med ökad
förståelse.
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 skönjas en aspekt som innebär att resultatet inte alltid behöver bli bra bara för att det
s en ansvarig. Skillnaden mellan olika ansvariga kan vara stor då ett givet problem skall

Medborgare
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behandlas inom ramarna för den del i organisationen som den ansvarige representerar. De
politiska prioriteringar som styr organisationens verksamhet kan antingen förstärka eller
försvaga denna effekt beroende på vilken fördelning som sker. Resultatet verkar bland annat
kunna påverkas av prioriteringar, synsätt, mål och medel samt ambitionsnivå i och mellan de
olika aktörerna i figur 2. Motsättningar mellan olika politiska mål verkar ofta förekomma, ett
exempel är att det kan utgå bidrag till plantering av skog samtidigt som det kan utgå bidrag
för att hålla landskapet öppet.

Många begräsningar ligger dels i vilka prioriteringar som görs, men också i vad som anses
vara möjligt. Närheten till sitt arbetsområde borde vara kommunens styrka men många gånger
tycks agerandet begränsas pågrund av att det finns för få styrmedel att ta till. Många gånger
verkar det som arbetet hindras av att kommunen inte råder över, i många fall tydliga och
konkreta situationer. Betydelsen av de olika roller som kommunen kan ha, bidrar till att mål-
och medelkonflikter blir vanligare och även svåra att jämka eller för den delen svåra att
identifiera. Jordbruksdepartementet hävdar att där mål- och medelkonflikter förekommer är
det särskilt viktigt att samhällsekonomiska bedömningar finns tillgängliga som
beslutsunderlag (Jordbruksdepartementet, 1998:8). Jag är beredd att hålla med så länge det
sker utifrån en bred tvärvetenskaplig ansats. Förslagsvis bör bedömningarna kompletteras
med en bred situationsanpassad analys, liknande föreliggande analys.
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I mångt och mycket verkar kommunen ha stora möjligheter att påverka sitt sätt att arbeta.
Genom att innovativt använda sig av de instrument som finns inom de kompetensramar som
givits från statens sida, kan de genom att angripa problemställningar utifrån ett bredare
perspektiv finna nya vägar. Genom att testa olika möjligheter på lokalnivå kan responsen och
erfarenheterna sedan flöda tillbaka till högre myndigheter. Dessa myndigheter kan i sin tur
samla erfarenheten från många kommuner och på så sätt bidra till en effektivare behandling
av allmängiltiga problem.

Ett intressant arbete är Genevadsåstudien där bland annat tillämpningen av lagstiftning,
åtgärder för att minska kvävebelastningen, miljösamverkan och användbarheten av
matematiska modeller testats inom ramarna för miljöarbetet med kväve. Studien är ett försök
att få kontroll över ett brett angreppsätt där hela kedjan är representerad; aktör – myndighet –
miljöorganisation – domstol - media. En av slutsatserna är att metoden gav tillfälle att belysa
tänkbara tillvägagångssätt och få en snabbt respons (Wittgren, 2000).

Möjligheten att få alla ansvariga kring diffusa utsläppskällor, så som växtnäringsläckage,
delaktiga i ett samarbete verkar vara liten i många sammanhang. Problemet har påtalats under
Norrköpings kommuns arbete med gemensamma åtgärder mot övergödning vid
rekreationsområdet Ensjön, i stadens södra utkant. Liknande problematik påtalas även i
Genevadsåstudien. Framförallt verkar det som om nivån på samarbetet har avgörande
betydelse. Studien visar bland annat att mycket hänger på tillit mellan parterna i ett samarbete.
I studien påpekas att det finns svagheter i samverkansidén, men i det fallet avses samverkan
mellan konkurrenter. I denna uppsats skall samverkan ses mer som en överbryggare mellan
parterna i figur 2; politiker, experter och medborgare. Det är i samarbete mellan alla aktörer
som en strategi bör användas och med en bred samverkan tillsammans med medborgarna
finns stora möjligheter att nå positiva resultat. Trots lagstiftning och ekonomiska styrmedel
har ineffektiviteten varit stor och styrmedlen kan användas effektivare (Wittgren, 2000:103).
Det bör påtalas att det inte enbart är vad som är ekonomiskt effektivt utan även vad som är
miljömässigt effektivt som måste tas hänsyn till. Det kan konstateras att svårigheterna med att
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nå en ekonomisk och miljömässig effektivitet är påtaglig. I dag har den lokala nivån många
mål som skall uppfyllas och samordnas, samtidigt som verktygen är få och ofta problematiska
att anpassa. Detta kan variera något med den politiska inriktningen och det finns möjligheter
att vissa områden prioriteras annorlunda beroende på vilken politisk inriktning som förs i
kommunen.

Kanske är det en fundamental förändring som måste till för att gemensamma ansträngningar
ska bli verklighet. Ser vi till lantbruksaktörer så befinner de sig i en affärsmässig
konkurrenssituation vilket bidrar till att minska möjligheterna för samarbete (Wittgren,
2000:46). Frivilliga åtgärder, vilka torde bygga på ett intresse från aktörens sida, verkar ge
många möjligheter till effektiva resultat och är därför värda att framhållas. Här väger den
nationella prioriteringen tungt då den kan bidraga till att den allmänna inriktningen främjar
möjligheten till mer frivilliga åtgärder.

Agenda 21 arbetet tar ett helhetsgrepp på arbetet mot en hållbar utveckling och det är
betydelsefullt även i en konkret situation rörande jordbrukets växtnäringstillförsel till vatten.
Att påverka individen och visa på värdet av miljöarbetet ger inte resultat på en gång. Detta är
en situation där Agenda 21 arbetet kan bidra med att sprida en ökad förståelse för att det
långsiktiga arbetet kommer att ge resultat men att det kräver att man antar ett längre
tidsperspektiv när det gäller att se resultaten. 

'���'� 0��
Ett byråkratiskt arbetssätt tycks många gånger vara resultatet av ett försök att hantera en svår
situation, i detta fall finns det en stor risk att strategin kan bli byråkratisk och svårarbetad.
Svårigheten ökar påtagligt när flera faktorer skall vägas in, ett brett samarbete tycks då vara
en viktig förutsättning. Det är dock svårt att hitta förutsättningar för hur aktörer ska se
fördelar i samverkan, samtidigt som individuella åtgärder har mycket att ge för att minska
kvävebelastningen (Wittgren, 2000:89-97).

Storleken på kommunen har tidigare behandlats i positiv anda, men det finns även en baksida.
Ett hot ligger i att politiska hjärtefrågorna kan ge en snedprioritering till att omfatta enbart
satsningar på sociala aspekter så som skola, vård och omsorg. Denna snedprioritering kan bli
större i en kommun med till exempel många arbetslösa eller många äldre människor.
Målsättningar för resultat av olika strategier eller åtgärder är viktiga men risken är att
målsättningarna blir urvattnade. Två tydliga riktningar inom detta problemområde kan
nämnas. För det första kan en kortsiktig prioritering leda till att strategier växer fram och
används flitigt i välformulerade dokument men det blir inte mycket mer. För det andra, om
inte prioriteringen är långsiktig, kan inte målsättningen uppfyllas och medför då att
förtroendet försvinner för de formulerade målen. Finns det i sin tur inte något förtroende så
ökar risken att prioriteringen faller och strategin misslyckas.

Norrköpings kommuns läge är klassat som kustnära område vilket kan medföra ytterligare
svårigheter att genomföra vissa åtgärder. Här kan nämnas att inom viss reglering utgår
strängare krav för kommuner som är klassade som kustnära område än för andra kommuner,
till exempel innebär det större lagringskapacitet för gödsel vilket i sig kan medföra ett större
motstånd från aktören då en merkostnad kan uppfattas som ett konkurrenshinder. 

Vilket resultat som en övergripande strategi kommer att få är många gånger osäkert. Önskvärt
är givetvis att kunna förutspå resultatet i så stor utsträckning som möjligt, men osäkerheten
kan variera mellan olika åtgärder och generellt är ett helhetsresultat svårt att förespå.
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Svårigheterna tycks ha ökat i och med en komplexare problembild främst tänker jag på
svårigheten att kvantifiera ett tänkt helhetsresultat. Ett överhängande hot är att en strategi,
oavsett om den har stor osäkerhet eller ej, kan fastna i enfald. Det vill säga strategin begränsas
på den kontrollerande sidan (myndigheten) till att innefatta enbart krävande styrmedel så som
lagstiftning och från den genomförande sidan (lantbrukaren) nästintill enbart
bidragsoptimerande tankar. I bakgrunden finns kontrasten mellan de olika roller som
kommunen, internt, måste förhålla sig till det vill säga myndighet, verksamhetsutövare eller
organisation.

Lantbrukaren har en tydligare aktörsroll, även fast den företagarrollen inte är lika tydligt
definierad som till exempel ett industriellt företag. Som ett exempel kan nämnas att
lantbrukaren har som en uppgift att göra affär av att hålla ett öppet landskap kombinerat med
en rationell drift. Enligt Boverket har urbaniseringen påverkat lanskapsbilden och den har ur
flera synvinklar upplevts som ett hot mot odlingslandskapet, och idag sker ständiga åtgärder
för att bibehålla det öppna landskapet (Boverket, 1996:35). Ett hot är ifall strategier och
åtgärder bygger på för mycket frivilligt arbete vilket kan öka risken att resultatet inte alls blir
som det var tänkt från början

,
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Denna del av analysen placerar in del I i ett sammanhang där den kommunala strategin skall
användas i en varierad kontext. Det vill säga där strategin skall användas tillsammans med
fler faktorer utöver de interna. I linje med ett beslutet från Sveriges Riksdag 1988 om
införandet av ett särskilt åtgärdsprogram för minskat kväveläckage från jordbruket tar denna
del avstamp i styrmedlen lagstiftning, ekonomisk styrning, rådgivning och information samt
försök- och utvecklingsverksamhet.
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Som nämnts ovan har Norrköpings kommun tidigare ingått i det regionala så kallade Roxen-
Glan projektet. I avvaktan på vad utredningen Svensk Vattenadministration kommer fram till
angående avrinningsdistrikt, så kan bara vissa antaganden göras. Eftersom projektet gav
användbar kunskap och olyckligtvis föll på en bidragsteknisk detalj antas här att ett liknande
projekt ska kunna bli verklighet igen, vilket även omnämns i de östgötska miljömål som
länsstyrelsen ställt opp (Länsstyrelsen i Östergötland, 2002:12). I analysen ses ett regionalt
projekt i allmänna termer och har resulterat i följande SWOT-resultat.

Styrkor
+ Gemensamma resurser kan satsas
+ Ökad datamängd
+ Samordning av kontroll och

uppföljning

Möjligheter
+ Att nyttjande av en långsiktig strategi

ökar
+ Att en lyckad modell fortare sprids
+ Dragningskraft till ökad forskning

Svagheter
- Olika idéer kan göra att arbetet är

svårt att samordna
- Samlad finansiering

Hot
- Parterna kan vara i olika faser så att

samarbete prioriteras bort
- Mindre kontakt mellan ansvariga
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Vikten av samordning har tidigare påtalats, och med detta samarbete skall kommunens interna
kunskap testas tillsammans med de externa faktorer som exempelvis ett länssamarbete
medför. Ett samarbete innebär bland annat att samordningsvinster kan göras och att de beslut
som skall fattas får ett större underlag. När projektet genomförs blir kontroll och uppföljning
lättare. De nivåer som parterna representerar; kommun, näringsliv, och länsstyrelse, ökar
möjligheterna till att samarbetet beaktar flera relevanta faktorer inom arbetsområdena.

Med tanke på styrkorna identifierade i del I ökar möjligheterna att utnyttja det breda
kunskapsunderlag som finns inom kommunen. En region med långsiktigt tänkande skapar
förutsättningar för ett kraftfullt klimat för forskning och utveckling. Detta bidrar i sin tur till
att olika modeller kan testas och utvärderas samt att de effektiva modellerna kan appliceras i
samarbetsprocessen. Vissa faktorer kan visserligen utgöra svårigheter eller begränsningar för
ett samarbete. Den enskilda kommunen kan ha utvecklat ett arbetsätt som innebär att en viss
sorts administration som hanterar den lokala nivån vuxit fram. Ett gemensamt arbetssätt
kanske då inte fungerar utan större omorganisation och begränsar då viljan till samarbete. Att
ha en gemensam finansiering av samarbetet kan utgöra ett hinder, svårigheterna tycks främst
ligga i hur det går att kombinera olika finansiella källor, det visar inte minst erfarenheterna
från det första Roxen-Glan projektet.

Ett hot mot samarbete kan identifieras i de olika organisationernas utvecklingsfaser, det kan
bland annat bero på skiftade prioriteringar. Inom den kommunala organisationen styr de
politiska riktlinjerna i stor utsträckning. I en näringslivsorganisation sker prioriteringarna mer
utifrån vad som är företagsekonomiskt riktigt, där frekvensen på beslut många gånger är
snabbare och med ett tillsynes kortsiktigt tänkande ur miljösynpunkt. Ytterligare hot kan
uppstå på grund av att det fysiska avståndet ökar mellan parterna. Ett ökat avstånd kan yttra
sig i att samarbeten fungerar dåligt på grund av mindre faktorer än vad det kanske skulle ha
gjort om närheten varit större mellan de ansvariga parterna.
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Att lyckas förankra en strategi hos allmänheten, och mer specifikt hos mottagaren av olika
åtgärder, kräver många gånger en god förståelse/kunskap hos mottagaren. Denna förståelse
kan nås genom kunskapsutveckling och rådgivning i nära kontakt med mottagaren. Genom
detta förstärks de möjligheter som nämnts i analysens del I. Framförallt ökas responsen på
lokal och individuell nivå men det borde även leda till en ökad respekt för miljön hos
mottagaren.

Styrkor
+ Nå stora delar av yrkeskåren 
+ Enhetligt kunskapsunderlag
+ Goda uppföljningsmöjligheter

Möjligheter
+ Kunskap är A och O 
+ Kunskapen sprider sig vidare
+ Ökad respons av kommunala åtgärder

Svagheter
- Varierande motivation – ojämn

kunskap
- Är det aktuell kunskap som sprids?

Hot
- Risk för genomförandeunderskott
- Förändringar i nationell inriktning
- Fungerar det i praktiken?
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Att få en uppfattning om vilken kunskapsnivå som finns hos olika aktörer i samhället, oavsett
om det är allmänheten eller en lantbrukare som avses, är en svår uppgift. Men det underlättar
väsentligt om man använder sig av ett anpassat utbildningsmaterial där man kan avgöra vilken
trolig kunskapsnivå utbildningen borde leda till. Tanken är god med ”Greppa Näringen”,
nämligen att projektet ska vara förankrat mellan samtliga aktörer från nationell till lokal nivå.
Med givna utgångspunkter ökar samtidigt möjligheterna att följa upp och utnyttja en högre
kunskapsnivå inom olika grupper. Kunskap påverkar aktörens beteende i hög grad och kan ett
projekt ges ett enhetligt kunskapsunderlag så ökar chanserna att skapa en säkrare prognos för
vilken respons man kan tänka sig i övriga åtgärder eller strategier. Möjligheten finns även att
kunskapen sprider sig i det kunskapsutbyte som kan ske via andra kurser och aktiviteter som
finns inom lantbrukarkåren.

Även om det är samma kunskapsmaterial och liknande rådgivning som ges i projektet kan de
individuella förutsättningar som finns resultera i olika kunskapsnivå. Ständiga utveckling
ställer höga krav på att utbildningsmaterialet är lätt att uppdatera så att ständigt aktuell
kunskap sprids. Inte minst för att förtroendet och motivationen för utbildningen skall
bibehållas. Förväntningarna bör inte vara för högt ställda, då man inte med all säkerhet kan
säga att kunskapen används på avsett sätt. Ett bakomliggande hot är i fall det sker
förändringar i den nationella inriktningen. I och med att Sverige är med i EU har
komplexiteten ökat och många riktlinjer kommer från unionens administrativa förvaltning.
Det kan i viss mån öka risken för svängningar i den nationella inriktningen, dels beroende på
att det tar tid att anpassa en stats administrativa förvaltning i och med ett medlemskap. Detta
måste inte ses som ett långvarigt hot då anpassning torde ske inom en acceptabel tidsperiod.
Till viss del kan man befara att verklighetsförankringen i vissa beslut kan minska på grund av
ökat antal administrativa nivåer som kommunen måst förhålla sig till. Det kan innebära att det
blir ett annat resultat i praktiken än vad som var tänkt i teorin.
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Denna punkt representerar kommunens strikta tillsynsuppgift och behandlar den
administrativa sidan av kommunen som organisation.

Styrkor
+ Strikt genomförande
+ Förväntat resultat

Möjligheter
+ Kvantifierbara resultat
+ Långsiktig planering

Svagheter
- Låg frivillighet
- Tillsynen är begränsad till vissa

punkter

Hot
- Byråkratiskt tillvägagångssätt, hot mot

måluppfyllelse
- Långsiktig planering som inte

stämmer med utvecklingen

Tydliga och kortfattade riktlinjer ger i detta sammanhang, när resultatet är som bäst, ett strikt
genomförande. Många situationer kräver ett begränsat spelrum för att ett effektivt resultat
skall kunna uppnås. Administrativt sett är tillsynen ett gott instrument då man vet inom vilka
ramar tillsynen sker och kan därför förvänta ett tydligt definierat resultat. Detta går sedan att
kvantifiera och använda i ett statistiskt sammanhang som i sin tur kan användas som
beslutsunderlag. Förhoppningsvis kan det bidra till ett mer långsiktigt planerande. I och för
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sig påtalas det i denna uppsats vikten av ett brett angreppsätt. Detta gäller i huvudsak, men när
det gäller att kombinera ekonomiska och lagmässiga styrmedel så har denna typ av underlag
viss betydelse.

Tillsynen är en viktig och kompletterande del i en kommuns arbete. Det kan tyckas att om
man genom detta sätt kan åstadkomma ett, till stora delar, förutsägbart resultat så borde det
användas i större utsträckning. Men det är inte det mest effektiva verktyget alla gånger. Det
kan till exempel yttra sig i att resultatet begränsas till vad som enbart krävs av lagstiftningen.
Det är viktigt att identifiera de områden som får detta resultat så att andra angreppsätt kan
testas. Förmodligen finns det i ett bredare perspektiv ett verktyg som i ett längre perspektiv
ger ett bättre resultat. Viktigt är att behålla de delar av strategin som fungerar bra så att de
kompletteras och bidrar till ett gott resultat.

Eftersom tillsyn är ett verktyg som kan uppfattas byråkratiskt och svårhanterligt kan det i
vissa fall vara ett hot mot måluppfyllelsen. Verktyget kan visserligen snabbt anpassas till ny
lagstiftning. Men främst med sina direkta effekter, som sanktionsavgifter, kan delar i en
långsiktig planering påverkas och rubbas och då inte överensstämma med den tänkta
utvecklingen. Här kan skönjas en motsättning i verktyget, ett konkretiserat exempel kan vara
följande. Lagen kräver i ett specifikt fall att en lantbrukare skall ha 8-10 månaders
lagringskapacitet för gårdens gödsel. Detta i syfte att lantbrukaren skall kunna sprida gödseln
på de tidpunkter som ger minsta möjliga växtnäringsläckage. Låt oss säga att
förutsättningarna ändras till ett krav på 12 månaders lagringskapacitet. Detta kan teoretiskt
sett göra en stor investering, som ena stunden var en laglig gödselvårdsanläggning, till en
olaglig- och oekonomisk anläggning. Uppenbarligen var det inget lagmässigt som hindrade
lantbrukaren att redan från början bygga en anläggning med 12 månaders lagringskapacitet.
Det som exemplet skall visa är hur en till synes effektiv åtgärd kan ha stora negativa effekter
för den som tillämpar åtgärden. Exemplet knyter samtidigt an till flera av de svagheter och hot
som nämndes i del I av analysen, framförallt kan det ge en tankeställare om svårigheten att
finna en balans mellan medel och mål.
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Inom detta område har kommunen stora möjligheter att använda sig av ett innovativt arbetsätt
som kan anpassas till olika situationer. Denna punkt är tänkt att karaktäriserar ett område där
inget resultat är säkert utan mycket beror på hur problematiken hanteras.

Styrkor
+ Kan styras dit man avser
+ Lokalt anpassat

Möjligheter
+ Förändrat tankesätt
+ Långsiktiga effekter

Svagheter
- Kan missbrukas
- Utnyttjas, ej långsiktigt 

Hot
- Kortsiktiga effekter

Genom att strukturera upp en långsiktig strategi med hjälp av bland annat olika stödformer
kan kommunen till viss del styra utvecklingen (Norrköpings kommun, 2002a). Vidare kan det
kommunala Agenda 21 arbetet bidra med erfarenheter inte minst för hur man kan öka graden
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av frivillighet inför olika åtgärder. Låg frivillighet visade sig i del I vara ett hot mot
kommunens arbete och kan här motverkas till viss del. Dessutom med lokal anpassning och
förankring finns möjligheter att förändra tankesätt, inte minst det bidragsoptimerande
tankesättet som berörts i denna uppsats. Trots relativt stor osäkerhet vad gäller resultatet med
denna stödform då främst på grund av att det tar tid för effekterna att synas, måst det påtalas
att potentialen är stor att nå långsiktigt positiva effekter och bör därför främjas.

Det är möjligt, och även kanske fallet, att begreppet stödformer skall uppfattas som ett
ekonomiskt begrepp. Det är i så fall viktigt att betona en vidare betydelse av begreppet. En
vidare betydelse kan innefatta utöver ekonomi, stöd i form av anpassade åtgärder exempelvis
stöd till gårdsvisa lösningar. Det är den vidare betydelsen som måste antas om man inte skall
fastna i ett bidragsoptimerat tankesätt. Att ett ekonomiskt stöd kan missbrukas är uppenbart
och har påtalats i många sammanhang. Effekterna kan vara positiva men för att syftet med
stödet, i vid betydelse, skall förverkligas måste det anpassas. Det kan bland annat innebära ett
krav ställs på en motprestation av något slag. Här finns en svår balansgång då det inte får bli
så att motprestationen blir för krävande så att mottagaren överväger att inte genomföra
åtgärden. Ett hot mot genomförelsen blir här tydligt och man riskerar att enbart nå kortsiktiga
effekter med stödformen.
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Denna punkt bygger till stora dela vidare på föregående punkt. Utifrån de olika aktörsroller
som en kommun kan ha, vilka har identifierats under rubrik 4.2.1, finns en stor variation av
områden där kommunen kan förgå med gott exempel. Som verksamhetsutövare finns
utrymme där innovativa tankar kan realiseras med stor insyn och kontroll på effekter av
arbetet.

Styrkor
+ Visa att det fungerar, skapa

trovärdighet
+ Dra nytta av erfarenheter

Möjligheter
+ Utarbeta och förankra nya åtgärder i

verkligheten
+ Ökade förutsättningar för respons

Svagheter
- Kan ta lång tid att nå ut med

budskapet
- Inget säkert resultat

Hot
- Tids- och resurskrävande
- Kort tidsperspektiv

Det finns en stor styrka i att testa och genomföra olika strategier och åtgärder i praktiken samt
utvärdera dessa inom ramen för den egna verksamheten. De erfarenheter som dras kan sedan
användas i arbetet med att utforma lämpliga lokala strategier. Ökade möjligheter finns då
detta sätts i ett regionalt sammanhang på ett närbesläktat sätt som nyss nämndes med den
kommunala nivån, men med ett vidare omfång. I förlängningen kan en regions arbete som
”gott exempel” bidra med erfarenheter till den nationella nivån. Det bör dock ske med stor
försiktighet då det kan vara svårare att behålla kunskapen om vilka förutsättningar som gav
resultatet.

Svagheten med denna åtgärd är att det kan ta lång tid att etablera det budskap som är tänkt,
samtidigt som det inte är säkert att budskapet får önskad effekt. Detta har sitt sammanhang i
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antagandet av ett större och längre perspektiv. Det vill säga för att åtgärden skall få en rättvis
chans krävs på längre sikt ett tids- och resurskrävande arbetet, vilket i sin tur är i stor
utsträckning beror på vilket tidsperspektiv regionen har.

,
,� �������*���
Att skapa sig en bild av en strategi och dess effekter kan många gånger vara till ovärderlig
hjälp i arbetet med en långsiktigt fungerande strategi. Svårigheterna verkar dock vara många.
Oavsett vilket perspektiv som antas verkar bilden aldrig vara så enkel i verkligheten. Målet,
syftet, ambitionsnivån, metoden och tidsperspektivet skiljer sig i själva verket kraftigt mellan
kommunal, regional och nationell nivå. Detta står uttryckt i Miljöövervakningsutredningens
betänkande och sammanfattar min bild av det hela på ett passande sätt
(Miljöövervakningsutredningen, 1997:72). I denna uppsats hålls visserligen diskussionen i
huvudsak på kommunal och regional nivå och betydande svårigheter kvarstår för att uppnå ett
arbetsätt mellan dessa tre nivåer som ger en tillfredställande utveckling mot ett hållbart
samhälle. Analysmetoden och dess resultat har på flera sätt bidragit till att förtydliga denna
många gångar suddiga bild.

/� -���������������������
I försöken att ge en ökad förståelse för arbetet med ett nationellt miljömål, och dess
implementering på kommunal och regional nivå, måste ett tvärvetenskapligt perspektiv antas.
Det är bland annat med anledning av en ökad komplexitet på arbetsområdet som kommunen
måste angripa problematiken utifrån fler synvinklar. I det här fallet är det Norrköpings
kommun och dess förutsättningar som ligger för granskning. Syftet med detta arbete är därför
att öka förståelsen för arbetet kring det nationella miljömålet ”Ingen Övergödning” och de
problem, implicit såväl som explicit, som kan uppstå i miljömålsarbetet bland annat då olika
vetenskaper skall samordnas. Utifrån Norrköpings kommuns miljöprogram och
Länsstyrelsens östgötska miljömål; Östergötlands miljömålsarbete, har kommunens (och till
viss del regionens) strategi för minskat växtnäringsläckage från jordbrukssektorn belysts
utifrån ett tvärvetenskapligt perspektiv vilket mer eller mindre berör ekologiska, ekonomiska
och sociala aspekter. Med anledning av detta är analysen tvärsektoriell och spänner över både
tid och rum.

Som analysverktyg har jag har använt mig av en modifierad SWOT-analys. Metoden är,
kortfattat, ett sätt att ta fram styrkor och svagheter på intern nivå och möjligheter och hot på
en mer extern nivå för en organisation i det här fallet Norrköpings kommun. Då en mindre
bred analys kan ha problem att hantera de faktorer och situationer som innebär svårigheter att
eller inte kan kvantifieras har denna tvärvetenskapliga metod stora möjligheter att hantera en
sådan situation. Med anledning av detta behöver en samhällsekonomisk bedömning i många
fall kompletteras med en bred anpassad analys, liknande föreliggande analys. Det är viktigt att
påtala att analysens resultat och dess förutsättningar måste förstås utifrån det sammanhang det
producerats. Miljöåtgärderna kan inte enbart ses strikt ekonomiskt och de är mer oberoende
av tiden för att passa in i till exempel en kommuns budgetering, än mindre i ett
företagsekonomiskt tänkande. Satsningen på miljöåtgärderna måste ske var de gör mest nytta
snarare än var de på kort sikt lättast går att finansieras. I många fall så är det, dock, mycket
svårt att kvantifiera sådana komplexa situationer där ekologiska, ekonomiska och sociala
aspekter är, eller skall vara, lika viktiga samt att bedöma värdet av skador på miljö och hälsa.
Med andra ord måste det lämnas utrymme för hur stor plats, både ekonomiskt och
organisatoriskt, som miljöanpassningen kräver. Således är vikten av att åtgärden skall
genomföras med samhällsekonomisk vinst, på kort sikt, av mindre betydelse.
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Detta arbete har försökt belysa förutsättningarna för och funnit behovet av en ökad
samordning för att arbetet med minskade växtnäringsförluster skall bli effektivare.
Samordningen gäller mellan de kommunala aktörsroller (myndighet, verksamhetsutövare och
organisation) som utgör förutsättningarna inför en ökad samordning på regional nivå.
Samordningen saknas i föreliggande fall inte i någon större utsträckning inom de
arbetsområdena som har traditionell anknytning exempelvis inom vattenvårdsområdena
”dagvatten” och ”avlopp”. Den saknas dock i större utsträckning mellan de övergripande
sektorerna ekologi, ekonomi och sociala aspekter, där vissa tvärsektoriella samordningsbrister
identifierats. Främst kan det gälla brister i effektiviteten och då svårigheter att belysa
kontraproduktiviteten i strategier på fler än en enskild aspekt. Troligtvis blir det tydligast när
åtgärder och strategier förväntas ge positiva effekter inom dessa aspektsområden. Som det
ofta gör så kan tiden variera mellan områdena för när och hur effekterna av strategier syns.
Vidare påtalas vikten av att försöka anpassa åtgärder och strategier till ett långsiktigt
perspektiv där effekter och funktion inte nödvändigtvis visar sig på en gång.

Det finns stora möjligheter att dra lärdom av det arbete som sker inom kommunen och
använda erfarenheten på lokal och regional nivå. De politiska prioriteringar som görs styr
inriktningen på arbetet men det är viktigt att ansvarsförhållandena reds ut för att öka
möjligheterna att lyckas med en strategi. Nackdelen med ett allt för lokalt arbetssätt är att det
kan vara svårt att anpassa till ett regionalt samarbete. Vidare finns en problematik i och med
Sveriges EU-medlemskap där risken finns att verklighetsförankringen i vissa nationella
riktlinjer blir svåra att anpassa till den lokala- och/eller regionala nivån.

Sammantaget verkar resultatet av en strategi eller åtgärd kunna påverkas eller vara beroende
av prioriteringar, synsätt, ambitionsnivå samt mål och medel. Dessa faktorer torde återfinnas
oavsett om det handlar om ett individuellt, kommunalt eller regionalt perspektiv. Därför är
olika typer av styrmedel så som lagstiftning, ekonomi, samhällsplanering, utbildning och
information viktiga områdena att arbeta med. Det är speciellt angeläget att använda sig av ett
innovativt tankesätt för att dessa skall kunna anpassas till den alltmer komplexa situationen
som idag tycks vara ett faktum. Detta minskar framförallt risken för onödiga mål- och
medelkonflikter som kan uppstå inom kommunens organisation. Analysen innehåller även
exempel på svårigheter att finna en balans mellan mål och medel.

Styrmedel som lagstiftning har en tvingande karaktär och kan många gånger ge ett begränsat
resultat. Till största delen grundar det sig i att frivilligheten riskerar att bli låg när en åtgärd
skall genomföras vilket kan medföra att det tänkta resultatet uppfylls men inte så mycket mer.
I arbetet med förankring hos allmänheten kan Agenda 21 arbetet fylla en viktig funktion, med
sin breda anknytning till flera ekologiska, ekonomiska och sociala aspekter. Här understryker
analysresultatet vikten av att utnyttja kunskapen hos olika aktörer. Det finns en stor potential i
arbetet med att öka förståelsen för strategier och åtgärder hos aktörerna bland annat genom att
öka kunskapsnivån hos dessa aktörer. Kommunen har även goda möjligheter att förankra
förståelsen för sitt arbete genom att applicera strategin i de verksamhetsutövande delarna av
organisationen och så att säga föregå med gott exempel. Kommunens Agenda 21 arbetet tar
ett helhetsgrepp på arbetet mot en hållbar utveckling och kan bidraga med breda erfarenheter i
det fortsatta arbetet för att i så många fall som möjligt ha ett så långsiktigt perspektiv och
tankesätt som möjligt.

/
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Jag vill framföra ett tack till min handledare på Linköpings Universitet, Dr. Anna Blomqvist
som givit tänkvärda synpunkter och fört mitt arbete med uppsatsen framåt. Ett tack till
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berörda tjänstemän på Norrköpings kommun som har försett mig med arbetsmaterial och
välvilligt ställt upp på intervjuer och diskussioner. Jag vill även rikta ett tack till Madelaine
Johansson och Hanna Werthén som hjälp till med delar av korrekturläsningen.
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