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Sammanfattning 

I vårt samhälle finns många miljöproblem och olyckor av olika slag inträffar som påverkar 
vattens kvalitet. Till exempel översvämningar eller oljeutsläpp kan leda till att 
vattendirektivets mål, en god vattenstatus, inte kan uppnås eller bevaras i en vattenförekomst. 
Att förstå, förebygga och åtgärda sådana händelser är en viktig del av vattenhanteringen. I 
denna uppsats gör jag ett försök att koppla samman två huvudinriktningar som kan urskiljas i 
diskussionen om risker. Det är ett traditionellt naturvetenskaplig perspektiv som i uppsatsen 
benämns som ett objektivistiskt perspektiv och som representeras av teknisk riskanalys, samt 
ett perspektiv som har sin grund i sociologin och som tar ett konstruktivistiskt grepp om 
riskfrågor, här representerat av miljökonstruktivism. Syftet med uppsatsen är att titta på hur 
vattendirektivets artikel 4 punkt 6, som berör tillfälligt undantag från god status vid olyckor, 
ska tolkas och hur direktivet för vatten kan komma att påverka hanteringen av 
olyckshändelser. Jag identifierar behov av förändring i nuvarande riskhantering och tittar på 
hur begreppet indikatorer kan tolkas. Vidare diskuteras hur ett konstruktivistiskt perspektiv 
användas för att förstå och hantera risker. Slutligen förs diskussion om hur en gemensam 
tvärvetenskaplig diskussionsgrund kring risker skulle kunna se ut. För att belysa dessa 
frågeställningar använder jag två olika händelser som exempel på risker i uppsatsen, 
översvämningarna i södra Norrland under sommaren år 2000 samt oljeolyckan med fartyget 
Fu Shan Hai utanför Bornholm sommaren 2003. För att besvara de frågeställningar som ställts 
upp har intervjuer med anställda på kommun och länsstyrelser i de berörda områdena 
genomförts och texter, i form av rapporter om de två händelserna, har analyserats. 

Slutsatserna i uppsatsen är att det, för att få ett effektivt arbete med risk- och miljöfrågor, 
måste arbetas fram tydliga riktlinjer för vattendirektivet. Tidigare inventeringar av risker från 
till exempel kommuner, länsstyrelser och Räddningsverket kan ligga till grund för 
bedömningen av potentiella händelser, konsekvenser och åtgärder. Vid olyckor som de som 
diskuteras i uppsatsen kan många olika typer av konsekvenser uppstå och det är svårt att 
förutsäga vilka skador kan uppkomma. Dagens riskhantering begränsas av att ansvarområdena 
är utspridda och riskidentifieringen är idag splittrad på olika myndighetsnivåer. Analysen av 
intervjuer och texter visar att den personal som arbetar med räddningstjänst har bristfälliga 
kunskaper om olyckors miljökonsekvenser. En bättre och målstyrd organisation och 
samarbete mellan olika ansvarsområden som räddningstjänst och natur- och miljövård, både 
hierarkiskt och geografiskt, är en förutsättning för ett effektivt riskhanteringsarbete. Ingen klar 
slutsats kan dras om hur indikatorer kan användas i arbetet med stora olyckor. Det är viktigt 
att det efterhand utarbetas en klar definition hur begreppet ska tolkas.  

Miljö- och riskfrågor kopplas inte bara samman med naturen utan även i högsta grad med vårt 
samhälle. Jag hävdar att en mer jämlik roll mellan olika vetenskaper krävs, baserat på en 
förståelse om miljö- och riskproblem som flervetenskapliga. Detta är en grundläggande tanke 
i mycket av det miljö- och riskarbete som sker idag. Jag föreslår att en stratifierad ontologi 
kan fungera som denna gemensamma diskussionsgrund för hur utbyte av vetenskaplig 
kunskap skulle kunna ske och hur olika vetenskapliga discipliner ska förstås i förhållande till 
varandra. 



Förord 

Arbetet med denna uppsats började som en fundering kring ramdirektivets påverkan på hur 
vattenplaneringen i Sverige kommer att utvecklas och förändras. Detta mynnade ut i ett roligt 
och spännande syfte som jag med stort intresse har stretat med och funderat kring. Arbetet har 
varit mycket motiverande och lärorikt. Många frågor återstår att diskutera när det gäller hur 
ramdirektivet för vatten kommer att fungera i Sverige och jag ser fram emot att få vara en del 
i utvecklingen av en mer hållbar vattenplanering.  
 
Flera personer har bidragit på olika sätt till uppsatsen och varit ett stort stöd i arbetet. Jag vill 
tacka Carl Johan Bernelid på Ystad kommun för ett gott samarbete. Ett särskilt stort tack till 
Jan-Erik Eriksson på Länsstyrelsen i Västernorrland som ställt upp med sin stora kunskap om 
riskarbete och som har varit ett betydelsefullt stöd i arbetet med uppsatsen. Stort tack också 
till min handledare Anna Jonsson för bra diskussioner och kommentarer. Jag riktar även ett 
tack till Peter Askman på Naturvårdsverket som frikostigt delat med sig av sin tid och 
erfarenheter kring ramdirektivet för vatten.  
 
Jag vill tacka min familj och mina vänner för att ni alltid ställer upp och för att ni får mig att 
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och bättre prestationer. Jag saknar dig.     



Innehållsförteckning
1 INLEDNING ................................................................................................................... 2

1.1 Syfte och frågeställningar...........................................................................................3
1.2 Disposition................................................................................................................3

DEL I - BAKGRUND, METOD OCH TEORETISKA RAMAR ............................................... 4

2     RAMDIREKTIVET FÖR VATTEN....................................................................................... 4

2.1 God vattenstatus.......................................................................................................4
2.2 Undantag från god status vid särskilda händelser .........................................................5

3 METOD........................................................................................................................... 5

3.1 Händelser .................................................................................................................6
3.2 Intervjuer .................................................................................................................6
3.3 Rapporter .................................................................................................................7
3.4 Textanalys ................................................................................................................7

4 TEORI ............................................................................................................................ 8

4.1 Uppfattningar om miljö och risk ..................................................................................8
4.2 Objektivistiskt riskperspektiv ......................................................................................9

4.2.1 Riskanalys ................................................................................................................... 9
4.3 Konstruktivistiskt riskperspektiv................................................................................11

4.3.1 Miljökonstruktivism..................................................................................................... 11
4.3.2 Vetenskapens roll i samhället och expertsystem.............................................................. 12

DEL II – RESULTAT OCH DISKUSSION ......................................................................... 13

5 TOLKNING AV DIREKTIVSTEXTEN .............................................................................. 13

6 OBJEKTIVISTISKT RISKPERSPEKTIV PÅ ÖVERSVÄMNINGARNA I SÖDRA NORRLAND
SOMMAREN ÅR 2000........................................................................................................... 15

6.1 Händelseförlopp ......................................................................................................15
6.2 Hot mot god vattenstatus.........................................................................................15
6.3 Indikatorer..............................................................................................................17
6.4 Förebyggande och återställande åtgärder ..................................................................18
6.5 Förvaltningsplaner och åtgärdsprogram.....................................................................20
6.6 Organisationen........................................................................................................20
6.7 Tillräckliga kunskaper?.............................................................................................20

7 OBJEKTIVISTISKT RISKPERSPEKTIV PÅ OLJEUTSLÄPPET FRÅN FU SHAN HAI
UTANFÖR BORNHOLM......................................................................................................... 21

7.1 Händelseförlopp ......................................................................................................21
7.2 Hot mot god vattenstatus.........................................................................................21
7.3 Indikatorer..............................................................................................................22
7.4 Förebyggande och återställande åtgärder ..................................................................23
7.5 Förvaltningsplaner och åtgärdsprogram.....................................................................24
7.6 Organisationen........................................................................................................24
7.7 Tillräckliga kunskaper?.............................................................................................24

8 TANKAR KRING ETT KONSTRUKTIVISTISKT RISKPERSPEKTIV.................................. 25

8.1 Vad är egentligen en risk? ........................................................................................25
8.2 Risker, vetenskap och expertsystem..........................................................................27

9 VÄGAR FRAMÅT........................................................................................................... 28

10 SLUTSATSER................................................................................................................ 30

11 REFERENSER ............................................................................................................... 32
11.1 Tryckta källor ..................................................................................................................... 32
11.2 Internetkällor ..................................................................................................................... 33
11.3 Muntliga källor.................................................................................................................... 33
11.4 Empiriskt material, tryckta källor .......................................................................................... 33
11.5 Empiriskt material, intervjuer ............................................................................................... 33

BILAGA 1. INTERVJUMALL.................................................................................................. 34

BILAGA 2. FÖRKLARING AV RISKBEGREPP ........................................................................ 35



2

1 Inledning
I december år 2000 trädde EG:s ramdirektiv för vatten i kraft och under december år 2003
gick tiden ut för medlemsländerna att utse ansvariga vattenmyndigheter samt att införa de
lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa direktivet. Direktivet förutsätter
en ny organisation för hantering av vattenfrågor i Sverige. Den kanske viktigaste förändringen
är att vattenplaneringen ska utgå från avrinningsområden, vilket innebär att naturens egna
gränser för vattnets flöde ska följas. Det övergripande syftet med direktivet är att se till att en
god vattenstatus uppnås och bevaras i ytvatten (sjöar, vattendrag och kustvatten) och
grundvatten inom unionen.

I vårt samhälle finns många miljöproblem som kan kopplas samman med vattens kvalitet.
Risken är stor för att olyckor av olika slag, som kraftiga översvämningar, torka eller stora
kemikalieutsläpp, ska inträffa och leda till att en god status inte kan uppnås eller bevaras i en
vattenförekomst. Att förstå, förebygga och åtgärda sådana händelser blir en viktig del av
vattenhanteringen. Trots att stora insatser redan tagits för att minska risker för olyckor och för
att minska samhällens sårbarhet återstår många problem och oklarheter i hur risker ska
hanteras. Många av de stora miljöproblem vi står inför, till exempel hur vi ska förvalta våra
vatten, är tydligt invävda i vårt socioekonomiska moderna samhälle. För att kunna lösa dessa
frågor efterfrågas i allt högre grad samarbete över vetenskapliga områden. En ökad förståelse
mellan olika discipliner ger bättre möjligheter till ett effektivt och utvecklande miljö- och
riskarbete (Lidskog, 2001). Ramdirektivet för vatten är ett försök att ta ett gemensamt grepp
om lagstiftningen och hanteringen av Europas vatten och införandet av direktivet är ett steg
mot en mer hållbar vattenanvändning. En av delarna i ramdirektivet för vatten som har
koppling till arbetet med hanteringen av risker är artikel 4 punkt 6 som berör allvarliga
olyckor som påverkar vattenkvaliteten. I vissa fall kan olyckor leda till att undantag från målet
god vattenstatus görs. Hur de risker som är förknippade med en sådan olycka hanteras är en
central fråga och kommer att påverkas av ramdirektivet och av den nya geografiska indelning
som ska ligga till grund för vattenadministrationen i Sverige och de andra medlemsländerna.

Den diskussion som idag finns kring hur risker ska hanteras utgår till stor del från ett
naturvetenskapligt angreppssätt, och det är även det perspektiv vi ser i ramdirektivet för
vatten. Till stor del beror detta på den naturvetenskapliga kunskapens dominans inom risk-
och miljöområdet. Under det senaste decenniet har dock allt större uppmärksamhet riktats mot
risker från ett sociologiskt perspektiv och sociologins blygsamma insatser för att hantera
miljö- och riskproblem har diskuterats i allt högre grad (Macnaghten och Urry, 1995). Trots
detta ses den samhällsvetenskapliga kunskapen i många fall som underordnad den
naturvetenskapliga. Samhällsvetenskapen får ofta fungera som ett "andra steg", efter att
naturvetenskapen har skapat kunskap om riskerna (Grove-White och Szerszynski, 1992;
Lidskog m.fl, 1997). För att ta ett tvärvetenskapligt grepp på hur risker kan förstås, hur
riskhanteringen fungerar och hur den kan komma att påverkas av ramdirektivet gör jag i
denna uppsats ett försök att koppla samman två olika perspektiv. De två huvudinriktningar
som kan urskiljas i diskussioner om risker är, som tidigare nämnts, dels ett traditionellt
naturvetenskaplig perspektiv som i uppsatsen benämns som ett objektivistiskt perspektiv och
dels ett perspektiv som har sin grund i sociologin och som tar ett konstruktivistiskt grepp om
riskfrågor.
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1.1 Syfte och frågeställningar
Syftet med uppsatsen har formulerats i samarbete med Peter Askman, samordningsansvarig
för ramdirektivet för vatten på Naturvårdsverket. Uppgiften har varit att titta på hur artikel 4
punkt 6 ska tolkas, hur direktivet för vatten kan komma att påverka hanteringen av
olyckshändelser med effekter på vattenstatus och identifiera behov av förändring i nuvarande
riskhantering samt att titta på hur "indikatorer" kan användas för att identifiera risker.
Riskarbetet inom ramen för direktivet kommer att belysas ur dels ett objektivistiskt
perspektiv, dels från ett riskperspektiv som grundar sig på ett konstruktivistiskt synsätt. Det
senare faller utanför det syfte som formulerats tillsammans med Naturvårdsverket men anses
intressant för att belysa ytterligare aspekter av riskhaneringen som inte täcks in av traditionell
riskanalys och för att hitta en väg till ett tvärvetenskapligt angreppssätt på riskfrågor. I
analysen tar jag utgångspunkt i de två perspektiven först var för sig, och sedan i en gemensam
diskussion. För att kunna uppfylla det breda syftet har ett flertal frågeställningar eller
undersyften formulerats.

För att kunna titta på om kraven som anges i direktivet uppfylls ställs först frågan:

•  Hur ska artikel 4 punkt 6 i ramdirektivet för vatten tolkas?

Utifrån syftet att ta reda på om riskhanteringen fyller de krav som ställs i artikel 4 punkt 6 i
ramdirektivet har följade frågeställningar formulerats:

•  Vilka hot har identifierats mot en god ekologisk och kemisk status? Vidtas
tillräckliga åtgärder för att förebygga dessa risker och för att återställa god status
efter en olycka?

•  Finns "indikatorer" som liknar de i direktivet? Vilka "indikatorer" skulle kunna
vara lämpliga?

•  Finns det brister i kunskapen och/eller organisationen i riskhanteringen?

För att studera riskhanteringen ur ett konstruktivistiskt perspektiv har en generell
frågeställning formulerats:

•  Hur kan ett konstruktivistiskt perspektiv användas för att förstå och hantera
risker?

Slutligen har följande frågeställning formulerats:

•  Hur skulle en gemensam tvärvetenskaplig diskussionsgrund kring risker kunna
se ut?

För att belysa dessa frågeställningar använder jag två olika händelser som exempel på risker i
uppsatsen.

1.2 Disposition
Del I inleds med en beskrivning av olika delar i ramdirektivet för vatten i kapitel 2. De delar
av ramdirektivet som är relevanta för uppsatsen beskrivs och den fullständiga direktivstexten
från artikel 4 punkt 6 presenteras sist i det andra kapitlet. I kapitel 3 beskrivs de metoder och
det empiriska material som använts. I kapitel 4 redogörs för de teorietiska ramarna för de två
riskperspektiven. Först presenteras det objektivistiska perspektivet och sedan det
konstruktivistiska perspektivet.
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Del II inleds av kapitel 5 där jag för en diskussion kring hur direktivets artikel 4 punkt 6
juridiskt ska tolkas och kring de begrepp och oklarheter som kan ses i samband med
tolkningen. I kapitel 6 och 7 analyserar jag riskhanteringen vid de två händelserna ur ett
objektivistiskt perspektiv. I kapitel 8 analyseras risker och de två händelserna ur ett
konstruktivistiskt perspektiv. I kapitel 9 presenteras hur ett tvärvetenskaligt grepp om
riskfrågor skulle kunna tas och hur en ökad förståelse och acceptans mellan olika
vetenskapliga discipliner skulle kunna nås. Slutligen presenteras mina slutsatser i kapitel 10.

Del I – Bakgrund, metod och teoretiska ramar

2 Ramdirektivet för vatten
Naturvårdsverket ska enligt regeringsuppdrag ta fram handledning för hur delar av direktivets
syften och krav ska omsättas till svenska förhållanden. De nya vattenmyndigheter som införs
under 2004 kommer att vara ansvariga för de frågor som uppsatsen berör. Nedan beskrivs kort
olika delar av ramdirektivet som behandlas i uppsatsen.

2.1 God vattenstatus
Ramdirektivet för vatten är det första direktivet som tar ett helhetsgrepp om vattenpolitiken i
EU. En samordnad och förbättrad lagstiftning ska leda till att EU-ländernas vattenresurser
samordnas, inom och mellan länder, för att komma till rätta med brister i vattenmiljön.
Vattendirektivet innebär att medlemsländerna är skyldiga att uppnå målen god ytvattenstatus
respektive god grundvattenstatus och alla vatten ska klassas efter hur stor avvikelsen är från
vattnets naturliga tillstånd. Ju mer vattnet avviker från det naturliga tillståndet, hög status, ju
sämre är dess status. Avrinningsområdet delas in i vattenförekomster för att beskriva olika
vattens status och jämföra dessa mot målen hög status.

God ytvattenstatus (gäller sjöar, vattendrag och kustvatten) delas upp i god ekologisk status
och god kemisk status. God ekologisk status innebär att ytvattnets växt- och djurliv, vattnets
väg och flöde, struktur på bottnar och stränder samt fysikaliska och kemiska förhållanden
(siktdjup, syrehalt, halt av näringsämnen etc.) i stort ska överensstämma med naturliga
förhållanden. God kemisk status innebär att halterna av ett antal förorenande ämnen inte
överstiger gemensamma normer. God grundvattenstatus bedöms efter vattnets kemiska status
och kvantitativa status. God kemisk status innebär, som för ytvatten, att halterna av ett antal
förorenande ämnen inte överstiger gemensamma normer. God kvantitativ status innebär att
uttaget av vatten ur vattenförekomsten inte är större än nybildningen och att ingen inträngning
av saltvatten sker. God status förutsätter också att grundvattnets status inte påverkar ytvattnet
eller våtmarker negativt.

För kraftigt modifierade eller konstgjorda vatten, vilket till exempel kan vara kraftverks-
dammar och vattenmagasin, gäller att de ska uppnå god ekologisk potential. Detta innebär
lägre krav på en opåverkad flora och fauna. Det är inte klargjort vilka vattenförekomster som
ska klassas efter dessa bestämmelser. Ett kriterium är att vattnet måste ha ändrat karaktär till
följd av fysiska förändringar som uppkommit som resultat av mänsklig aktivitet.
Bestämningen av vattenförekomstens status ska göras utifrån det som klassas som maximal
ekologisk potential vilket innebär att alla åtgärder har tagits för att underlätta vattnets fria
rörelse och för att förbättra livsmiljön i fråga om kvalitet och kvantitet. Ingrepp för att
förbättra vattenkvalitet i ett konstgjort eller kraftig modifierat vatten får dock inte göras om
skador på till exempel arkeologiska värden eller annat som överstiger nyttan av att förbättra
vattnet uppstår.
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Ramdirektivet innebär att inget vattens status får försämras och handlar i hög grad om att
förebygga försämringar i vattens status. För att nå målen ska medlemsländerna använda ett
kombinerat tillvägagångssätt och både för punktkällor och diffusa källor ska gränsvärden för
utsläpp, med utgångspunkt från användningen av bästa tillgängliga teknik, användas
tillsammans med mål och normer för miljökvalitet.

Tillfälliga förändringar av en vattenförekomsts status kan förstås även bero på naturliga
variationer. De förändringar som diskuteras i uppsatsen och som berörs i den direktivstext
som tolkas förutsätter att oförutsedda händelser är orsak till förändringarna.

2.2 Undantag från god status vid särskilda händelser
Det går att göra undantag från målet om god status på grund av försvårande naturliga
förhållande eller oförutsedda händelser, som extrema översvämningar eller utdragen torka,
som orsakar tillfällig försämring av vattenkvaliteten. Detta beskrivs i artikel 4 punkt 6 i
vattendirektivet som utgör utgångspunkten för de frågeställningar i uppsatsen som baseras på
direktivstexten:

6. Tillfällig försämring av vattenförekomsternas status utgör ingen överträdelse av detta direktivs krav
om försämringen är ett resultat av omständigheter som orsakas av naturliga skäl eller force majeure och
som är exceptionella eller som inte rimligtvis hade kunnat förutses, särskilt extrem översvämning och
utdragen torka, eller som är ett resultat av omständigheter till följd av olyckor som inte rimligtvis kunnat
förutses, när samtliga följande villkor är uppfyllda:

a) Alla genomförbara åtgärder vidtas för att förebygga ytterligare statusförsämring och för att inte
äventyra uppnåendet av detta direktivs mål i andra vattenförekomster som inte påverkas av dessa
omständigheter.

b) Förutsättningarna för att sådana omständigheter som är exceptionella eller som rimligtvis inte hade
kunnat förutses skall kunna förklaras föreligga, inbegripet antagande av lämpliga indikatorer, anges i
förvaltningsplanen för avrinningsdistriktet.

c) De åtgärder som skall vidtas under sådana exceptionella omständigheter finns upptagna i
åtgärdsprogrammet och kommer inte att äventyra återställandet av vattenförekomstens kvalitet när
dessa omständigheter inte längre föreligger.

d) Effekterna av omständigheter som är exceptionella eller som rimligtvis inte hade kunnat förutses ses
över årligen och, med förbehåll för de skäl som anges i punkt 4 a, alla genomförbara åtgärder vidtas i
syfte att återställa vattenförekomsten till dess status före effekterna av dessa omständigheter så snart
detta rimligen kan genomföras.

e) En sammanfattning av effekterna av omständigheterna och av de åtgärder som vidtas eller skall
vidtas i enlighet med punkterna a och d skall tas med i nästa uppdaterade version av förvaltningsplanen
för avrinningsdistriktet.

Här anges de villkor som måste uppfyllas för att undantag om god vattenstatus ska kunna ges.
Varför det inte har varit möjligt att förutse och åtgärda händelserna ska alltså anges och
indikatorer ska definieras för händelserna, och ambitionen ska vara hög att även i dessa
situationer vidta alla genomförbara åtgärder för att skydda vattnet. Hur villkoren i
direktivstexten ska tolkas är inte självklart, till exempel gäller detta begreppet indikatorer, och
diskussion om detta förs i stycke 5.1 Tolkning av direktivstexten.

3 Metod
För att exemplifiera dagens riskhantering vid stora olyckor har jag använt två händelser. De
händelser som har valts ut är (1) översvämningarna i södra Norrland under sommaren år 2000
samt (2) oljeolyckan med fartyget Fu Shan Hai utanför Bornholm sommaren 2003. För att
besvara de frågeställningar som satts upp har intervjuer med anställda på kommun och
länsstyrelser i de berörda områdena genomförts och texter, i form av rapporter om de två
händelserna, har analyserats. Nedan beskrivs hur intervjuerna och textanalyserna har
genomförts och hur det empiriska materialet valts ut.



6

3.1 Händelser
Händelserna valdes ut för att representera olika olyckskategorier och påverkanstyper. De är
båda exempel på aktuella problem som diskuteras regelbundet i miljökretsar och media.
Under de senaste decennierna har ett flertal omfattande översvämningar drabbat områden i
Sverige och på andra håll i världen. Flera kraftiga oljeutsläpp inom den Europeiska unionen
har lett till debatt om säkerhet vid fartygstransporter. Händelserna representerar två olika
olyckskategorier: naturolyckor respektive teknologiska olyckor (se Davidsson, 2003).
Händelserna påverkade olika typer av naturområden, översvämningen påverkade framförallt
ytvatten i sjöar och vattendrag samt angränsande landområden medan oljeolyckan påverkade
vatten och strand i kustzon. Båda typerna av olyckor som beskrivs kan innebära att
vattendirektivets mål om god vattenstatus inte kan uppnås eller behållas i en vattenförekomst.

3.2 Intervjuer
Två intervjuer genomfördes med anställda på länsstyrelse och kommun som berördes av de
två händelserna. Intervjuerna tillför en möjlighet att gå djupare i frågor som endast ytligt
berördes i texterna. Valet av intervjupersoner gjordes i samråd med olika personer som fanns
med vid de två händelserna. Intervjupersonerna skulle ha en bra helhetssyn på olyckan både
när det gällde händelsen i sig, konsekvenser och organisationen kring olyckan. Personerna
som intervjuats är säkerhetschefen på Länsstyrelsen i Västernorrland (Eriksson) samt
miljöchefen i Ystad kommun (Bernelid). Valet att intervjua en anställd på en länsstyrelse om
översvämningarna gjordes då det är i samband med länsstyrelserna de nya
vattenmyndigheterna kommer att finnas (i enlighet med regeringens prop. 2003/04:57) och
den kompetens som finns här kommer att var nödvändig för ett välfungerade framtida arbete.
Det är även möjligt för anställd på länsstyrelse att ha en bra översyn över olika kommuners
roll i riskhanteringen vid en olycka. För oljeutsläppet från Fu Shan Hai valdes istället en
anställd på en kommun som respondent då denna person ansågs vara en av de som haft störst
möjlighet till helhetssyn på händelsen.

Eftersom de svar som eftersökts i intervjuerna syftade till att få ett sammanhang kring
händelsen och en helhetsbild av riskhanteringen i dess olika former har en kvalitativ
intervjumetodik använts. Intervjun kan beskrivas som samspel mellan två personer med olika
och icke jämställda roller där intervjun kontrolleras av intervjuaren (Lantz, 1993). För att en
tydlig struktur som styrdes av intervjuaren skulle följas förbereddes en intervjumall med
huvudfrågor innan intervjutillfällena (bilaga 1). Intervjuerna var öppna i den meningen att
frågorna anpassades av intervjuaren under intervjuernas gång samt att respondenterna själva
har kunnat utforma svaren och den kontext som ansetts vara viktig.

Intervjuerna genomfördes per telefon. Detta ger begränsade möjligheter då intervjun blir mer
anonym och då ingen direkt kontakt med respondenten finns kan information som förmedlas
via kroppsspråk inte tolkas (Andersson, 1985). För att förebygga problemen kontaktades
respondenterna vid ett flertal tillfällen innan intervjuerna och en personlig relation mellan
intervjuare och respondent skapades. Intervjuerna spelades in på band och de delar som
användes för vidare analys har skrivits ner i form av sammanfattningar med citat. Genom att
intervjua personer som dagligen arbetar med någon typ av riskhantering och med god kunskap
om de två händelserna antas att intervjuerna ger svar som är användbara för vidare analys.
Endast två personer har intervjuats då syftet har varit att få fram svar kring riskhanteringen i
en viss situation och inte i allmänhet. Vissa paralleller borde dock kunna dras till en mer
generell nivå, dels för olyckor som ska hanteras enligt direktivet i sin helhet och särskilt för
liknande situationer som de som här analyseras.
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3.3 Rapporter
En skriftlig rapport som beskriver händelsernas förlopp, riskhanteringen och vilka åtgärder
som har tagits i de olika fallen, har analyserats för respektive händelse. Rapporterna valdes ut
för att de detaljerat beskriver händelserna under själva tiden för olyckan.

Rapporterna som analyseras i uppsatsen är (1) Översvämningarna sommaren 2000, Södra
Norrland (Räddningsverket, 2001) samt (2) Oljesanering på Österlenkusten efter Fu Shan
Hai:s haveri 2003 (Ljungkvist, 2003). De är båda författade ur ett räddningstjänstperspektiv
och är tänkta att fungera som underlag för hanteringen av liknande händelser i framtiden och
som utvärderingar av det arbete som genomfördes i samband med händelserna
(Räddningsverket, 2001 och Ljungkvist, 2003). Syftet med rapporten från översvämningarna i
Norrland var att beskriva Räddningsverkets observationer kring samordning och ledning
inklusive länsstyrelsens övertagande ansvar för räddningstjänst. Förberedelser inför
ersättningsfrågor samt resursanvändning och behov (teknik och metoder) diskuteras också.
Rapporten är begränsad när det gäller analysen av miljöaspekter vid översvämningarna. Syftet
med rapporten från oljeolyckan med Fu Shan Hai utanför Bornholm är att belysa och
analysera saneringsinsatsen längs den svenska kusten. Utgångspunkten är räddningstjänsten,
organisationen kring skadeplatsen, insatsens grundinriktning samt att ge information om
taktiska och tekniska aspekter. Rapporten är begränsad i tid då endast tiden för
räddningstjänst och grovsanering beskrivs. Begränsningen gäller även att ingen direkt
bedömning av konsekvenser för miljö görs. En rapport om miljökonsekvenserna vid olyckan
sammansställs av IVL. Denna har dock inte publicerats i skrivande stund.

Det faktum att rapporterna till stor del beskriver verksamhet som räknas som räddningstjänst
kan ses som en begränsning av möjligheten att ge den helhetsbild av olyckorna som krävs för
att studera hur riskhanteringen kommer att påverkas av införandet av ramdirektivet. Ansvaret
för att direktivet följs kommer att finnas hos vattenmyndigheterna, i samband med
länsstyrelsens verksamhet. Det har dock framkommit i tidigare utredningar att en
sammankoppling av räddningstjänst och arbete som tidigare främst har skötts av
länsstyrelsernas och kommunernas miljö- och naturvårdsenheter kommer att vara nödvändig
för att nå direktivets mål (SOU 2002:105). Jag anser därför att rapporterna är en bra
utgångspunkt för att titta på hur riskhanteringen ser ut idag och hur denna kan komma att
förändras.

3.4 Textanalys
Rapporterna som har valts ut har studerats och texterna i rapporterna har tolkats. För att svara
mot det syfte som ställts och de frågeställningar som formulerats har den textanalys som
gjorts i uppsatsen fokuserat på hur riskarbetet och händelsen beskrivs i rapporterna och på den
kontext som finns runt texten. För att få en bra bild av vad en text betyder och innebär är det
viktigt att förstå den kontext en text är skriven i. Texter skrivs i en viss miljö, eller kontext,
och innehåll och formuleringar i texten styrs av handlingar och händelser i den situation som
beskrivs. Texter speglar alltså medvetna och omedvetna föreställningar hos de människor som
skrivit texterna (Bergström och Boréus, 2000). Dessa föreställningar lyfts fram och diskuteras
i uppsatsen. Med kontext menas här händelsen, ett bestämt socialt sammanhang och mer eller
mindre uttalade regler som styr vad som skrivs i en text och hur texten framställs.
Rapporterna som analyseras finns i en kontext där tekniska lösningar och organisatoriska
frågor kring händelserna står i fokus. Räddningsverkets rapporter följer en viss princip och ett
språk med teknisk inriktning används.
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Texterna spelar förstås också större sammanhang och påverkas av hur samhället ser på de
frågor som beskrivs. Begrepp som hållbar utveckling och miljömedvetenhet berörs inte direkt
i texterna men påverkar ändå vad som skrivs i rapporterna och hur texten formuleras. Till
exempel förs i båda rapporterna diskussioner om den begränsade kunskap om miljön
personalen anser sig ha. I analysen har de frågor som formulerats med utgångspunkt från
hantering av risker och vattendirektivet (se 1.2 Syfte och frågeställningar) ställts till de två
texterna och svaren tolkats från texten. Svaren har sedan vidare tolkats i relation till direktivet
och olika teorier om risker och riskbegrepp. Begreppet tolkning används alltså i två olika
betydelser. Dels innebär tolkning att innebörden och betydelsen i texten ska fås fram och dels
används begreppet för det steg i analysen som tar vid efter själva textanalysen, när resultaten
ska tolkas, det vill säga hur det som tolkats ur texten ska förstås i förhållande till de
frågeställningar som ställts upp.

Hur texterna tolkas och vilka resultat som nås påverkas även av den person som läser och
tolkar texten. Den förförståelse som läsaren bär med sig påverkar hur olika begrepp förstås
och även hur kontexten kring den text som ska analysera uppfattas. Vår förförståelse är också
en förutsättning för att kunna sätta in en text i ett sammanhang och hjälper oss att tolka texten
(Hellspong och Ledin, 1997).

Texterna har i första hand använts för att studera händelsen och den beskrivning av
riskhanteringen som ges där och analysen har inte fokuserats på detaljer eller enskilda
formuleringar i texten. Eftersom syftet har varit att titta på händelsen i fråga och på det
sammanhang i vilket texterna har producerats har texterna och intervjuerna ofta analyserats
tillsammans och presenteras så i uppsatsen. Även frågeställningarna har till viss del
analyserats parallellt med varandra och flyter på många håll ihop och det finns därför inte
alltid en tydlig uppdelning mellan de olika frågeställningarna i diskussionsdelen av uppsatsen.

4 Teori
Teoridelen inleds med en övergripande beskrivning av olika riskuppfattningar som följs av en
mer ingående beskrivning av de angreppssätt som kommer att användas i analysen.

4.1 Uppfattningar om miljö och risk
I dagens samhälle diskuteras olika risker i samband med miljöfrågor dagligen. Det kan vara
risker med att lagra kärnkraftavfall, risker med att äta genmanipulerade grödor eller risken för
att torsken i Östersjön inte längre finns i livskraftiga bestånd. Hur riskbegreppet används
skiftar över tiden, mellan olika vetenskapliga discipliner och mellan olika sociala och
kulturella sammanhang. Den tekniska utvecklingen har tydligt påverkat riskbegreppet och
olika teorier om risk har växt fram. Som tidigare nämnts har ett naturvetenskapligt synsätt
varit utgångspunkten för många av dessa teorier. Två grundläggande typer av riskdefinition
kan urskiljas, objektivistiskt perspektiv och konstruktivistiskt perspektiv (enligt Lidskog m.fl,
1997). Dessa perspektiv representerar olika uppfattningar om vad risker är.

Ett objektivistiskt synsätt omfattar den traditionella föreställningen om orsakssamband. Ett
naturvetenskapligt angreppssätt tar sin utgångspunkt i detta perspektiv. Ett grundläggande
antagande är att oönskade effekter kan undvikas eller lindras genom att påverka handlingar
och händelser. Denna typ av formuleringar är tydlig i direktivstexten som utgår från ett klart
objektivistiskt riskperspektiv. Vetenskapen fungerar här som grund för att identifiera risker
och för utveckling av metoder för att förmildra eller hindra olyckshändelser. Ur ett
objektivistiskt perspektiv förutsätts alltså att risken är en objektiv företeelse som kan hanteras
med hjälp av till exempel tekniska riskanalyser. Risker beräknas med hjälp av statistiska mått
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och bedömningar görs av sannolikhet och osäkerhet i samband med olika risker. Även teorier
om subjektiv riskuppfattning och riskperception hör till den objektivistiska uppfattningen om
risk. Riskperception handlar om hur människor upplever och värderar olika typer av risker (se
t.ex. Slovic, 2000). I uppsatsen representeras det objektivistiska perspektivet av teorier om
teknisk riskanalys som beskrivs närmare i stycke 4.2 Objektivistiskt riskperspektiv.

Den traditionella vetenskapens sätt att definiera risker har ifrågasatts både utanför och inom
den vetenskapliga kretsen. En motreaktion mot det objektivistiska perspektivet är att anta ett
konstruktivistiskt perspektiv som istället utgår från att risker är socialt och kulturellt
konstruerade. Vetenskaplig kunskap ses som en produkt av olika värderingar och intressen
och det inte finns något sådant som objektiv risk. Den viktigaste frågeställningen blir vilka
samhälleliga processer som verkar för att en viss riskdefinition blir accepterad (Lidskog m.fl,
1997). Under de senaste två decennierna har allt fler sociologer, bland annat Ulrich Beck och
Anthony Giddens, börjat intressera sig för miljö- och riskfrågor. De menar att dagens
miljöproblem måste analyseras från en mer övergripande samhällsteori och har därför
utvecklat olika teorier om risker. I uppsatsen representeras det konstruktivistiska perspektivet
av olika teoretikers tankar kring hur risker ska förstås och hur vetenskapens eller experternas
roll ser ut i definitionen och förståelsen av risker som beskrivs närmare i stycke 4.3
Konstruktivistiskt riskperspektiv.

Ett objektivistiskt och ett konstruktivistiskt synsätt skiljer sig alltså mycket åt i angreppssätt
och svarar på olika typer av frågor. I denna uppsats kommer delar från objektivistiska och
konstruktivistiska perspektiv att diskuteras och begrepp från båda tankevärldarna kommer att
användas i analysen.

4.2  Objektivistiskt riskperspektiv
Ett stort antal risker av olik slag hanteras dagligen i kommuner, länsstyrelser och på företag.
Denna riskhantering grundar sig helt på objektivistiska tankegångar och tekniska lösningar
och naturvetenskapliga instrument av olika slag används för att bemöta risker. En grundstolpe
i riskhanteringen är framtagandet av riskanalyser som beskrivs nedan (för förklaring av
riskbegrepp se bilaga 2).

4.2.1 Riskanalys

Riskanalyser används för att belysa var och hur olyckor, tillbud och störningar kan inträffa,
hur ofta det kan tänkas ske och vilka konsekvenser som kan uppstå (Davidsson, 2003).
Riskanalyserna utgör underlag för värdering av risker och beslut om eventuella åtgärder för
att minska riskerna. De olyckor som kan vara aktuella för undantag om målet god vattenstatus
enligt artikel 4 punkt 6 ska uppfylla ett antal kriterier som kan identifieras med hjälp av
riskanalyser. I direktivstexten finns vissa ramar som ledning till vilka aspekter, till exempel
när det gäller åtgärder, som medlemsländerna ska ta hänsyn till. I uppsatsen genomförs inte
någon riskanalys för de två händelserna men begrepp som knyts samman med ett
objektivistiskt riskperspektiv används i den fortsatta analysen och diskussionen.

En förutsättning för att få överblick över vilka riskerna är i en viss situation eller process är att
genomföra en riskinventering innan bedömningar av sannolikhet och konsekvenser görs.
Identifieringen av möjliga riskkällor och skadehändelser, i det här fallet vilka de möjliga
hoten är mot en god vattenstatus i ett avrinningsområde, är avgörande för vad riskanalysen
kommer att innefatta. De risker som inte identifieras i riskinventeringen inkluderas inte heller
i det fortsatta arbetet. När möjliga risker identifierat uppskattas sannolikheten för att en
skadehändelse ska inträffa. Detta kan ske enligt flera olika principer som empiriska
skattningar med hjälp av olycksstatistik, uppbyggnad av logiska system med hjälp av till
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exempel felträdsanalys eller olika expertbedömningar. När sannolikheten för en viss
skadehändelse har uppskattats bedöms de möjliga konsekvenserna med olika teoretiska och
empiriska beräkningsmodeller. Beroende på inriktningen på riskanalysen kan de potentiella
konsekvenser som studeras omfatta skador på människor, miljö eller ekonomi. När
skadehändelser identifierats och sannolikhets- och konsekvensbedömningar genomförts måste
denna information sättas i relation till vilka risker, sannolikhetsnivåer och konsekvenser som
kan accepteras. Den bedömningen styr sedan hur det vidare riskarbetet ska se ut samt vilka
riskreducerande åtgärder som eventuellt kan krävas. Olika processer och steg vid en olycka
eller händelse illustreras i figur 1. När en risk utlösts inleds skadeförloppet och de
konsekvenser som inträffar medför påverkan på skadeobjekt. Är det objekt som skadas
särskilt skyddsvärt kan detta betecknas skyddsobjekt och är ett sätt att prioritera olika
skadeobjekt. I bilaga 2 förklaras de riskbegrepp som används i uppsatsen och i figur 1 och
som troligen kommer att användas i arbetet med riskhantering inom vattenmyndigheterna.

 Figur 1. Schema över riskbegrepp som används i analysen. För förklaring av begrepp se bilaga 2.

I direktivet anges att lämpliga indikatorer ska finnas för olika händelser. Någon ytterligare
ledning om vilka dessa indikatorer skulle kunna vara eller hur de ska utformas ges inte. Den
definition av indikatorer som vanligen brukar användas i miljöarbete i Sverige är inte helt
överrensstämmande med de som anges i direktivet. I uppsatsen kommer indikatorer som
används och möjliga indikatorer i enlighet med direktivet att diskuteras. I figur 1 ovan skulle
en indikator kunna ange när en händelse utlösts eller vilka konsekvenser en utlöst risk får.

I Sverige används riskanalyser och karteringar för att hantera de typer av risker som
analyseras i uppsatsen. Till exempel har SMHI har under 1998 till 2003 gjort översiktliga
översvämningskarteringar längs de svenska vattendragen. Syftet med karteringarna är att vara
hjälp i den övergripande planeringen av räddningstjänst och kommunal markplanering och har
tydliga ekonomiska perspektiv i botten. I och med införandet av vattendirektivet krävs att
fokus ställs i högre utsträckning mot ett ekologiskt perspektiv och att risker delvis kan komma
att behöva omvärderas och bedömas på andra kriterier.

Vid hanteringen av risker och utformandet av åtgärder för att förhindra att olika typer av
risker utlöses kan ett värderingsverktyg användas. Räddningsverket presenterar i rapporten
Miljöpåverkan från översvämningar (2002) olika viktningssystem för att värdera och klassa
risker vid översvämningar. Viktnings- eller klassificeringssystem kan användas för att göra
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prioriteringar var åtgärder ska sättas in först. Det är värdefullt i arbetet med vattendirektivet
då finansieringen och andra resurser för åtgärder inte är helt okomplicerad. För oljeolyckor
rör det sig kanske inte främst att prioritera direkta förebyggande åtgärder utan om vad
åtgärder första ska sättas in när en olycka inträffat. I diskussionen åskådliggörs olika delar av
rapporterna genom att klargöra de olika riskanalysbegreppen som här har beskrivits och
brister i riskhanteringen belyses.

4.3 Konstruktivistiskt riskperspektiv
Risker som de som diskuteras i uppsatsen är två exempel på miljöproblem som drabbar vår
natur och våra samhällen och hur dessa hanteras är en del i arbetet för att nå ett hållbart
samhälle. För att kunna hantera miljöfrågor, eller riskfrågor, behöver alla delar av ett samhälle
ta del i utvecklingen mot ett hållbarare samhälle där vi har möjlighet att förstå, åtgärda och
förhindra risker. Som tidigare berörts har detta dock i första hand varit en uppgift för
naturvetenskapen och de sociala dimensionerna har ofta inte inkluderats i studier av
miljöproblem och risker. Detta beror på naturvetenskapens dominans när det gäller att ta fram
fakta om naturens tillstånd och teknikens möjligheter men även på hur sociologin som
vetenskap har utvecklats under 1900-talet. Gradvis utvecklades ett perspektiv inom den
sociologiska vetenskapstraditionen där samhället inte ansågs påverkas av naturen (Lidskog,
2001). Den tydliga skiljelinjen mellan samhälle och natur fick konsekvensen att sociologin
inte har haft någon relevans när det gäller att analysera miljö- och riskfrågor. Under de
senaste decennierna har dock sociologer flitigt diskuterat miljö- och riskfrågor, framför allt i
form av teoretiska bidrag rörande (nya) miljörisker och hur dessa ska förstås ur ett
sociologiskt perspektiv (se t.ex. Beck 1992; Benton, 1991; Giddens 1996). Dessa tankar och
teorier utgår från ett traditionellt sociologiskt perspektiv där miljöhot och risker i första hand
ses som socialt skapade och konstruerade.

4.3.1 Miljökonstruktivism

Ett konstruktivistiskt perspektiv grundar sig i traditionell sociologi och de typer av problem
som sociologin vanligtvis studerar. Tvärtemot vad ett objektivistiskt synsätt hävdar menar en
förespråkare för det konstruktivistiska perspektivet att det finns otroligt många olika sätt
uppfattningar skapas om naturen. Lidskog (2001) gör en samlad benämning av olika teorier
som tar denna utgångspunkt med begreppet miljökonstruktivism (environmental
constructivism). Miljökonstruktivismen betonar starkt att det vi vet om miljörisker inte
plötsligt dyker upp ur verkligheten eftersom vår kunskap – om det gäller den naturliga eller
sociala världen – inte härstammar från ett igenkännande av verkligheten. Exempel på denna
ståndpunkt, där naturen ses som en spegling av samhället eller som en arena för kulturell
projektion, är många hos sociologer och antropologer. Som exempel kan nämnas Phil
Macnaghten och John Urry (1998) som menar att de inte förnekar de enormt kraftfulla
effekter som naturen utövar och särskilt naturens kapacitet att ta kraftfull och ofta förtjänt
hämnd på de mänskliga samhällena. De påpekar dock att de inte tror att det finns någon redan
formad och orsaksbunden uppsättning av miljöhot som av sig själva kan åstadkomma stor
förstörelse och upprördhet i samhället.

Vi kan alltså inte, i motsats till vad ett objektivistiskt resonemang baseras på, argumentera att
objektiva problem har tvingat sig in i allmänhetens medvetande. Sociologins uppgift blir
därför att analysera olika vetenskaplig argument om miljötillstånd (Hanningan, 1995), att
analysera de underliggande sociala funktioner som har möjliggjort tolkningen att miljön är
skadad (Macnaghten och Urry, 1995) eller att undersöka den sociala tolkning som gör att vi
uppfattar naturen eller miljön på ett visst sätt (Schwarz och Thompson, 1990). Förespråkare
för ett konstruktivistiskt synsätt menar alltså att det som ses som ett "objektivt miljöproblem"
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inte är något annat än en socialt definierad risk. Fysiska förhållanden kan inte själva
producera medvetenhet kring ett miljöproblem och fokus för sociologin ska därför vara de
sociala processer som leder till att en viss situation eller företeelse uppfattas som ett
miljöproblem eller en risk. Detta innebär att miljömedvetenhet inte nödvändigtvis behöver
stämma överens med verkliga förhållanden i naturen. Miljömedvetenhet konstrueras istället
av individer eller organisationer som definierar en situation eller ett förhållande som oroande
och försöker att agera utifrån denna oro.

4.3.2 Vetenskapens roll i samhället och expertsystem

Mest välkänd av de sociologiska teorierna om risk- och miljöfrågor är troligtvis den tyske
sociologen Ulrich Becks teori om risksamhället (se Beck, 1992), där han hävdar att sociologin
har misslyckats med att se miljöfrågor som sociala frågor med en central roll i samhället.
Beck beskriver risksamhället som ett samhälle där människor lever i ständig rädsla för faror
som de i många fall inte kan se, höra eller känna. Det är endast genom vetenskapliga teorier,
experiment och mätinstrument människor görs medvetna om farornas existens. Beck menar
att människan i risksamhället inte kan lösa frågor som rör den egna situationen och att hon är
utelämnad till utlåtanden från experter. Dessa experter, som ofta är forskare, har en central
roll i samhället eftersom de skapar bilden av vad som är risker och vad vi kan ignorera.
Experter och forskare gör utlåtanden som ofta är motsägelsefulla och forskningsresultat står i
konflikt med varandra. Det är därför svårt att veta hur jag som medborgare ska förhålla mig
till en risk. Beck (1992) menar att det är början till slutet för föreställningen om vetenskapen
som förmedlare av sanningen. I uppsatsen kommer vetenskapens roll att diskuteras utifrån
idéen att vetenskapen definierar och påverkar risker även för den typ av risker som här
analyseras.

Det är risker som vi människor har erfarenhet av, risker vi kan uppfatta med våra sinnen och
som är en del av det industriella eller förindustriella samhället. Beck anser att faror, risker och
katastrofer som har förekommit i alla tider är accepterade och att samhällen har lärt sig att
leva med dem (Beck, 1992). Till exempel översvämningar har människan i alla tider levt med
och de innehar inte de karaktäristika som Beck anger för de nya slags risker, eller faror, som
är typiska för risksamhället. De delar av Becks teorier som rör samhällets syn på risker och
vetenskapen roll i samhället är ändå intressanta för att studera risker i förhållande till
(vetenskaplig) kunskap.

Vetenskaplig och teknisk kunskap spelar en allt större roll i det moderna samhället. Om de
olika tekniska system som finns inte sköts rätt utsätts vi för allvarligare risker och ju mer
komplicerade de tekniska system är som byggs upp ju större eller fler faror kan vi hotas av.
För att kunna hantera alla dessa olika typer av tekniska system krävs experter på de olika
områdena. Den engelske sociologen Anthony Giddens kallar detta för att människan är
beroende av olika expertsystem (se Giddens, 1996). Han menar att dessa expertsystem är
dolda så länge allt fungerar som det ska, vi tänker inte på dem utan tar dem för givna. När
systemen inte fungerar, till exempel när det sker ett oljeutsläpp, måste vi fokusera på det
expertsystem som finns bakom, till exempel det ett tekniskt eller politiskt system. Giddens
menar i likhet med Beck att det moderna samhället är starkt beroende av experter på olika
områden. Många miljöproblem, kanske i ännu högre grad än andra frågor, gör oss beroende
av experter eftersom de ofta upplevs mer avlägsna och ogripbara och därför också svårare att
identifiera sig med. De risker och miljöhot som diskuteras i denna uppsats kan sägas vara
mycket mer tydliga än andra miljöproblem, som till exempel uttunning av ozonskiktet eller
förändringar i klimatet. Ändå är vi styrda av vad expertsystemen, som här utgörs framförallt
av naturvetenskapliga forskare, berättar om en risk. Tillspetsat kan vi säga att risk, som till
exempel de hot olja utgör för bottenfauna, existerar endast för att vetenskapen som hävdar att
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detta utgör ett problem. Det är som tidigare nämnt inte bara vetenskapen som fungerar som
förmedlare av expertkunskap. Framför allt massmedia förmedlar den vetenskapliga
kunskapen om risker och miljöproblem till medborgarna.

Utgångspunkten för diskussionen kring sociologins, eller framförallt miljökonstruktivismens
roll i hanteringen av miljörisker är den i inledningen nämnda uppmaning mot ett
tvärvetenskapligt angreppssätt för att nå en hållbar utveckling där vi kan förstå och hantera
miljöproblem och risker. Vad ett konstruktivistiskt sociologiskt synsätt kan bidra med för vår
förståelse av miljöproblemen står i fokus för diskussionen i uppsatsen.

Del II – Resultat och diskussion
I del II diskuteras de två händelserna med utgångspunkt i den teori som presenterats tidigare.
Först för jag en diskussion kring hur direktivets artikel 4 punkt 6 juridiskt ska tolkas och kring
de begrepp och oklarheter som kan ses i samband med tolkningen i kapitel 5. I den två
följande kapitlen, 6 och 7, analyseras riskhanteringen vid de två händelser som exemplifierar
direktivets betydelse för riskarbetet ur ett objektivistiskt perspektiv. Detta följs av analys och
diskussion kring ett konstruktivistiskt perspektiv i kapitel 8. I kapitel 9 presenteras hur en
tvärvetenskaplig diskussion kring riskfrågor kan ske och hur en ökad förståelse och acceptans
mellan olika vetenskapliga discipliner skulle kunna nås. I kapitel 10 presenteras mina
slutsatser.

5 Tolkning av direktivstexten
Ramdirektivet för vatten innebär ett försök till en långsiktig förvaltning och ett hållbart
resursutnyttjande. Idéen om en hållbar utveckling är en grund för direktivets utformning och
rätten till rent vatten för husbehov, bad och rekreation fastställs för nu levande och kommande
generationer genom målet med god vattenstatus. Då vattendirektivet är ett ramdirektiv finns
utrymme för medlemsländerna att anpassa och tolka texten efter olika förutsättningar. Här för
jag en diskussion kring den juridiska tolkningen av artikel 4 punkt 6 som ligger till grund för
uppsatsen (se stycke 2.4 Undantag från god status vid särskilda händelser för fullständig
text). I den inledande texten i artikel 4 punkt 6 beskrivs syftet som definierar villkor för
tillfälliga undantag från målet om god vattenstatus vid omständigheter som orsakats av
naturliga skäl eller force majeure och som är exceptionella eller som inte rimligtvis hade
kunnat förutses. Två exempel ges som båda faller inom kategorin naturliga olyckor, extrem
översvämning och utdragen torka. För att undantag ska kunna hävdas i enlighet med artikel 4
punkt 6 måste ett antal villkor (a till e) vara uppfyllda.

I direktivet finns som sagt ett antal tolkningsmöjligheter och det gäller till exempel vad
begreppet "tillfällig försämring" innebär. Med utgångspunkt i olika tidsperspektiv kan både
konsekvenserna av en olycka och vilka åtgärder som ska vidtas variera. Hur det naturliga
vattenområdet ser ut och vilken typ av ämnen som förorenar ett område får betydande följder
för hur lång tid skadorna finns kvar. Åtgärder kommer att behöva anpassas till de naturlig
förhållanden som råder i avrinningsområdet så väl som till olyckans utveckling och
konsekvenser. Begreppet "tillfällig försämring" skulle rimligen kunna ligga mellan begreppen
"naturlig variation av vattenkvaliteten" och "stadigvarande försämring" (se Ramdirektivet för
vatten) som enligt direktivet innebär en försämring som inte nollställs utan att särskilda
åtgärder tas. Enligt Askman (2004-02-27) borde perioden för "tillfällig försämring" kunna
sträcka sig över flera år, beroende på hur lång tid det tar att på naturlig väg och med de
tekniskt och ekonomiskt rimliga åtgärder som kan tas återställa vattenkvaliteten.

I del a) i artikel 4 punkt 6 anges att
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"Alla genomförbara åtgärder vidtas för att förebygga ytterligare statusförsämring"

Vad som är genomförbara åtgärder kan tänkas styras av ett antal olika faktorer som tekniska,
organisatoriska och ekonomiska möjligheter. I del a) anges också att de åtgärder som
genomförs inte får äventyra möjligheterna att uppnå direktivets mål i vattenförekomster som
inte är drabbade av händelsen. Det skulle till exempel kunna vara påverkan på grundvattnets
kvalitet vid åtgärder för att minska översvämningar.

Del b) innebär att

"Förutsättningarna för att sådana omständigheter som är exceptionella eller som rimligtvis inte hade kunnat
förutses skall kunna förklaras föreligga, inbegripet antagande av lämpliga indikatorer, anges i förvaltningsplanen
för avrinningsdistriktet."

I direktiver finns ingen ledning om hur begreppet indikatorer ska tolkas. Jag kan tänka mig att
begreppet skulle kunna tolkas som indikatorer som visar att en olyckshändelse har utlösts, till
exempel i form av flödesmätningar vid en översvämningssituation. Det skulle även kunna
tolkas som indikatorer, eller kriterier, som beskriver varför medlemslandet inte hade
beredskap för att kunna hantera de omständigheter som ledde till en tillfällig försämring, till
exempel tillfälligt förhöjda kopparhalter i ett vattendrag eller tillfälligt minskad
grundvattennivå. I rapporten "En basbok om Ramdirektivet för vatten" används begreppet
igenkänningssignaler istället för indikatorer (Naturvårdsverket, 2003). Begreppet indikatorer
används i andra sammanhang, bland annat inom miljömålsarbetet, med andra innebörder än
den i direktivet. För att i förvaltningsplanerna klart kunna urskilja vad begreppet syftar till
borde en definition och eventuellt annan benämning på begreppet klargöras. I Finland
kommer indikatorer att avgöras från fall till fall (Matinvesi, 2004-05-19) och man har inte
utarbetat några närmare definitioner av begreppet. Inte heller i Norge, som valt att
implementera direktivet, finns någon definition framtagen (Mathisen, 2004-05-14).

Ett ofrånkomligt problem är att vattenmyndigheterna på något sätt ändå måste förutsäga en
mängd olika omständigheter, eller händelser, som är exceptionella eller som inte rimligtvis
hade kunnat förutses. Här kan rimligtvis tidigare inventeringar av risker från till exempel
kommuner, länsstyrelser och Räddningsverket ligga till grund för bedömningen av potentiella
händelser, konsekvenser och åtgärder.

Del c) innebär att de åtgärder som ska vidtas under händelserna ska finnas upptagna i
åtgärdsprogrammet och att åtgärderna inte äventyrar återställandet av vattenförekomstens
kvalitet när omständigheterna inte längre råder. Det är här en balansgång mellan att hantera
händelserna i den akuta olyckssituationen och titta på konsekvenserna i ett mer långsiktigt
perspektiv. En förutsättning är att det finns en åtgärdsplan där olika åtgärders eventuella
konsekvenser är bedömda.

I del d) anges att

"Effekterna av omständigheter…ses över årligen"

Detta ger ett tidsperspektiv på uppföljningen av en skadehändelse och innebär att
långtidseffekter av olika händelser ska ses över. Det är dock inte definierat hur detta ska gå till
och kommer naturligtvis att variera beroende på vilken slags effekter, eller konsekvenser, som
händelsen för med sig. En uppföljningsplan av något slag kommer att krävas, och kan
troligtvis i många fall kombineras med kontinuerlig miljöövervakning.

Det anges även i del d) att

"alla genomförbara åtgärder vidtas i syfte att återställa vattenförekomsten till dess status före effekterna av dessa
omständigheter så snart detta rimligen kan genomföras."
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Även här finns tolkningsutrymme för begreppen "alla genomförbara åtgärder" och "så snart
detta rimligen kan genomföras" som bör definieras i arbetet med att formulera
förvaltningsplaner och åtgärdsprogram. Vattenmyndigheterna kommer i varje enskilt fall att
behöva ta ställning till dessa villkor, och vägledning kommer att ges av Naturvårdsverket
(Askman, 2004-02-27). Askmans bedömning är att en åtgärd är genomförbar om den är
tekniskt möjlig, ekonomiskt möjlig och att det inte finns miljö- eller hälsoskäl att avstå från
åtgärden. Särskild vägledning för vad som är ekonomiskt rimligt kommer att finnas från
Naturvårdsverket.

I del e) anges att en sammanfattning av effekterna av händelsen och av de åtgärder som
genomförts eller ska genomföras i enlighet med punkterna a och d ska tas med i nästa
uppdaterade version av förvaltningsplanen för avrinningsdistriktet. Det innebär att en
fullständig utvärdering av händelsens konsekvenser på vattnets status och de åtgärder som
genomförts och planerats behöver göras.

Begreppet risk används inte i direktivstexten. Det är dock underförstått att man inom unionen
ser uppenbara risker för påverkan av en god vattenstatus och att det är högst sannolikt att
tillståndet god status i många fall kommer att frångås på grund av de typer av händelser som
diskuteras i de kommande kapitlen.

6 Objektivistiskt riskperspektiv på översvämningarna i
södra Norrland sommaren år 2000

6.1  Händelseförlopp
Fyra veckors regnande över stora områden i södra Norrland under perioden maj till juli år
2000 medförde omfattande översvämningar i Västernorrlands, Jämtlands, Gävleborgs och
Dalarnas län. Översvämningarna drabbade både reglerade och oreglerade vattendrag och stora
insatser från räddningstjänsten krävdes. Skador uppstod i form bland annat erosion vid
oreglerade biflöden samt förstörda på vägar, älvbankar och broar. Området har under det
senaste decenniet varit drabbade av flera översvämningar och så kallade 100 års-flöden
inträffade i olika vattendrag 1993, 1995, 1998, 2000 och 2001 (Svenska Kraftnät, 2001).
Översvämningar är en naturlig del av ett vattendrags utveckling och medför både positiva och
negativa effekter på vattenförekomstens biologi och kemi. För att det ska gå att få ett tillfälligt
undantag från målet om god vattenstatus enligt vattendirektivets artikel 4 punkt 6 ska det
handla om extrema översvämningar där konsekvenserna inte rimligen hade kunnat förutses.
Översvämningarna i Norrland sommaren 2000 har bedömts vara extrema och på många håll
uppstod allvariga risker för till exempel växt- och djurliv samt utsläpp av förorenande ämnen.

6.2  Hot mot god vattenstatus
Identifiering av möjliga risker som kan medföra negativ påverkan på den ekologiska och
kemiska statusen i samband med olika skadehändelser är en viktig förutsättning för att få ett
fungerande riskhanteringsarbete. Riskinventeringar av alla tänkbara riskkällor kommer att
krävas i och med införandet av vattendirektivet. I Räddningsverkets rapportering från
översvämningarna i Norrland tas ett antal olika konsekvenser upp som hade effekter på miljön
och som kan ha haft effekt på den ekologiska och kemiska statusen (Räddningsverket, 2001).
Konsekvenserna kan delas in i två olika kategorier: (1) konsekvenser på miljön som direkt
följd av översvämning, samt (2) indirekta konsekvenser till följd av sekundär påverkan av
översvämning (Davidsson, 2003).
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Direkta konsekvenser uppmärksammas inte i någon hög grad i Räddningsverkets
rapportering och översvämningarna anses inte heller av Eriksson (2004-02-06) ha någon
betydande ekologisk påverkan. Tidigare har det dock påvisats att en möjlig påverkan vid
översvämningar på vattens status kan vara erodering av jord, sand och grus som grumlar
vattnet och kan ge effekter på till exempel bottenlevande organismer i vattendrag och sjöar,
vilket kan leda till att hela bottensamhällen förstörs (Räddningsverket, 2002). Detta kan i sin
tur påverka övriga organismer och hela ekosystem kan förändras vid kraftiga översvämningar.
Det kan alltså ske betydande påverkan på ekologin även i ett längre tidsperspektiv. Dessa
förändringar är dock naturliga inslag i ett vattendrags dynamik och naturliga förändringar
utgör inget hot mot möjligheten att nå en god vattenstatus. Vad som kan anses vara en naturlig
förändring eller påverkan kommer att behöva bedömas för olika händelser och för de lika
vattentyperna. De översvämningar som sker på grund av eller förvärras av antropogen
påverkan på vattenflödet är däremot aktuella att diskutera. Om markanvändning och
vattenkraftutbyggnad leder till översvämningar eller större konsekvenser av de
översvämningar som sker ska detta enligt direktivet åtgärdas. I Sverige är
vattenkraftutbyggnaden de mänskliga ingrepp som har påverkat flödena mest (SMHI, 2004-
03-12).

Under år 2000 genomfördes undersökningar av vattenkvaliteten i bland annat Dalälven,
Dalarnas län, som en del av ett kontinuerligt program (DVVF, 2000). Undersökningarna
genomfördes inte i direkt samband med översvämningarna men resultaten visade bland annat
att de höga vattenflödena medförde ökade mängder av humusämnen i vattnet, vilket troligtvis
även är orsaken till den förhöjning av blyhalter som uppmättes. Bly, och även koppar, har en
stark benägenhet att bindas till humus i marken och tenderar att följa med humusen ut i
vattendragen vid hög nederbörd. De flesta andra ämnen uppmättes istället i längre halter,
troligtvis på grund av utspädning vid det höga vattenflödet (DVVF, 2000). En ökad
blytransport till följd av ökad humusavrinning har dock begränsade ekologiska konsekvenser
(Lindeström, 2004-03-15). Även om mängden bly i Dalälven var större år 2000 så behöver
inte koncentrationen i löst och partikulärt organiskt material ha varit annorlunda. För de
organismer som livnär sig på humus är det inte mängden som passerar förbi dem eller som
finns i sedimenten som är avgörande, utan koncentrationen i deras föda. Det ökade flödet av
metaller behöver alltså inte ha haft någon direkt inverkan på de ekologiska systemen.

Vid översvämningarna observerades ett flertal indirekta konsekvenser på vattnets status.
Avloppsreningsverk slogs ut och bräddades i samband med höga flöden, vattentäkter
översvämmades och blev otjänliga och badvatten förorenades av avlopp och inrinnande
smutsigt vatten. Det finns dock i rapporten från Räddningsverket ingen komplett förteckning
av de skador som uppkom i samband med översvämningarna. En heltäckande riskidentifiering
krävs för att kunna planera och sätta in lämpliga förebyggande åtgärder samt åtgärder i
samband med översvämningssituationer.

I området samarbetar de berörda länsstyrelserna, Dalarna, Gävleborg, Jämtland,
Västernorrland och Västerbotten, Vattenregleringsföretaget i Östersund, SMHI,
Räddningsverket, Försvarsmakten, Räddningstjänsten, kommunerna samt respektive
kraftbolag för att hantera risker i samband med översvämningar. År 2001 startades ett projekt,
som hålls ihop av länsstyrelserna och där även bland annat Sveriges geologiska
undersökningar, Vägverket, Banverket, Sjöfartsverket och Svenska Kraftnät ingår, för att
inventera alla risker i området med möjlig påverkan på vattenkvaliteten (Eriksson, 2004-02-
06). Under 2003 avslutades inventeringsfasen och arbete pågår nu under 2004 med att
konsekvensbeskriva riskerna och titta på sannolikheten för att olika risker utlöses samt att
föreslå åtgärder. Det finns alltså en dokumentation om möjliga riskerna och med den tidsplan
som direktivet ger (se Naturvårdsverket, 2003) finns goda möjligheter att uppfylla direktivets
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krav. Vattenmyndigheterna kommer att vara ansvariga för att riskbedömningar finns för
respektive avrinningsområde och att denna dokumentation samlas i förvaltningsplanerna. En
fördel för det framtida arbetet är om det redan i det pågående arbetet tas hänsyn till kraven i
direktivet, till exempel ska information om riskhanteringen samlas i ett gemensamt dokument.
Mycket av den riskidentifiering som finns idag är splittrad på olika myndighetsnivåer och
Räddningsverket, länsstyrelserna och kommunerna har olika detaljerad kunskap om risker
som i och med den förändrade utformningen av administrationen behöver sammanföras i
högre grad än tidigare, både hierarkiskt och geografiskt. För att kunna göra den fullständiga
riskbedömning som krävs i och med införandet av vattendirektivet behöver dessa karteringar
kompletteras med detaljerade studier för enskilda fastigheter och kopplas samman med
bedömningar av riskkällor och skadeobjekt.

De risker som identifierats i de översvämningsdrabbade områdena rör sig alltså främst om hot
mot infrastruktur och indirekt mot kemisk och ekologisk status i de fall översvämningen leder
till utsläpp av farliga ämnen. De konsekvenser som kvarstår idag, år 2004, från
översvämningarna år 2000 är enligt Eriksson (2004-02-06) att de drabbade kommunerna inte
haft ekonomiska möjligheter att bygga upp skadad infrastruktur. Bristfälligt uppbyggd mark i
närhet till vattendragen kan sannolikt medföra större risker än om markanvändningen i
anslutning till vattendragen anpassades till höga flöden. Ett exempel på undermålig
uppbyggnad av infrastuktur är en ettårig bro över Granån som under översvämningarna år
2000 raserades helt på den eroderade sidan av ån. Bron reparerades efter översvämningarna
och rasade delvis igen under översvämningarna 2001. Detta ger tydliga signaler om att högre
krav på säkerhetstänkande är nödvänligt vid infrastrukturplaneringen och att hänsyn till
eventuella nya översvämningarna måste tas vid nybyggnation och återställande av skador
efter en översvämning.

Även om många risker har kunnat undvikas kvarstår risker för att allvarligare olyckor med
utsläpp av farliga ämnen kan utlösas vid nya översvämningar då flera anläggningar med
farliga ämnen finns i översvämningsdrabbade områden. Ett exempel är den riskkälla som
utgörs av en bensinstation i Torpshammar. Vid översvämningarna år 2000 togs beslutet att
bränna ner ett bostadshus uppströms bensinmacken. Huset hotade att fara med i det höga
flödet och åka in i bensinstationen. Konsekvenserna av olyckan skulle kunna vara utsläpp av
bensin och diesel vilket troligtvis skulle förstöra den närliggande vattentäkten och de
ekologiska systemen för lång tid framöver (Räddningsverket, 2001).  Denna typ av riskkällor
behöver identifieras och åtgärder genomföras för att förebygga olyckor vid framtida
översvämningar. För att undvika liknande situationer som den i Torpshammar krävs bättre
fysisk planering och ett mer långsiktigt tänkande, menar Eriksson (2004-02-06), som hoppas
att den pågående riskinventeringen kan fungera som ett tydligt verktyg i den fysiska
planeringen.

I de fall kraftdammar och vattenmagasin som drabbas av översvämningar kommer att klassas
som konstgjorda eller kraftigt modifierade vatten gäller målet god ekologisk potential istället
för god ekologisk status. Detta borde dock inte innebära några större förändringar när det
gäller artikel 4 punkt 6 som här berörs.

6.3 Indikatorer
En viktig del av riskhanteringen vid en olyckshändelse är att på ett effektivt sätt kunna
kommunicera händelsen så att lämpligt räddningsarbete och åtgärder kan sättas in så snabbt
som möjligt. I direktivet står att

"Förutsättningarna för att sådana omständigheter som är exceptionella eller som rimligtvis inte hade kunnat
förutses skall kunna förklaras föreligga, inbegripet antagande av lämpliga indikatorer"
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Som tidigare diskuterats är det oklart hur begreppet indikatorer ska tolkas. Om vi tolkar
begreppet så att det ska visa på att en risk utlösts kan vattenföringsdata från SMHI
tillsammans med vattenflödesdata från de teglar som vattenregleringsföretagen har i reglerade
älvar och dammar kunna användas som indikatorer. Om begreppet istället tolkas som
indikatorer eller igenkänningssignaler som beskriver varför medlemslandet inte hade
beredskap för att kunna hantera de omständligheter som ledde till en tillfällig försämring
skulle till exempel mängden vatten kunna vara så stor att det inte finns något rimligt sätt att
kontrollera vattenmassorna.

SMHI borde här ha en tydlig roll, då de kontinuerligt genomför flödesprognoser som borde
kunna fungera som indikatorer på att en skadehändelse utlösts. Om tolkningen av begreppet
indikatorer görs så att det innebär att ett "mått" eller jämförvärde för en viss parameter ska
finnas skulle flödesmätningar vara en lämplig indikator för översvämning. Eriksson (2004-02-
06) menar dock, att brister i den vetenskapliga kunskapen och begränsningarna i prognostider
gör att det trots varningssystemet inte går att kontrollera höga flöden i samtliga fall.

För översvämningar, som helt säkert återkommer inom överskådlig framtid, är det särskilt
viktigt att ta fram bra indikatorer. Indikatorer ska dock tas fram för alla typer av
omständigheter som är exceptionella eller som rimligtvis inte hade kunnat förutses.

6.4 Förebyggande och återställande åtgärder
Förebyggande åtgärder för att minska konsekvenser av översvämningar utgörs framför allt av
invallningar av tidigare översvämningsdrabbade områden (Eriksson, 2004-02-06). Den typ av
förebyggande åtgärder som genomförs idag kan säkert förbättras och aktivt arbete pågår för
att kontinuerligt hantera risker. Ett problem är att kostnaderna för att minska risken för
översvämningar ibland är så stor att kommun och länsstyrelse tar risken att istället reparera
det som eventuellt förstörs, även om de största samhällsekonomiska vinsterna oftast görs om
det går att förhindra att en olycka inträffar (Fattorelli m.fl, 1999). En kritisk punkt kan här bli
vilken typ av straff som avvikelser från en god ekologisk status kan komma att ge och hur det
ekonomiska system som ska byggas upp kommer att kunna fungera som underlag för
förebyggande åtgärder.

Det anges i direktivets artikel 4 punkt 6 att de åtgärder som genomförs för att förhindra
negativ påverkan på vattnets status vid en olyckshändelse inte får

"äventyra återställandet av vattenförekomstens kvalitet när dessa omständigheter inte längre föreligger"

De åtgärder som vidtogs vid översvämningarna i Norrland har inte påverkat vattnets status i
ett långsiktigt perspektiv, då det främst rör sig om fysisk bortledning av vatten
(Räddningsverket, 2001). En möjlig påverkan skulle dock kunna vara att det leder till ett ökat
flöde av partiklar i vattnet, vilket tidigare diskuterats.

Det finns i och med de dämnings- och regleringsmagasin som vattenkraftbolagen använder
även möjlighet att påverka vattnets flödeshastighet i viss utsträckning. Detta är dock en
begränsad möjlighet då vatten är ett trögt system och det tar lång tid att anpassa flödena.
Eriksson (2004-02-06) menar att den syn som många har att vattenkraften utgör en ytterligare
risk genom att samla upp stora mängder av vatten inte är rättvis. Magasinen kan användas
som en hjälp i arbete istället för att utgöra en risk och omfattningen av de översvämningar
som sker i området har inte nödvändigtvis påverkats negativt av vattenkraften. Vattenkraftens
roll har blivit mycket omdiskuterad när översvämningar inträffar. Bergström (1999) menar att
regleringen av vattendrag har stor inverkan på det naturliga flödet och att regleringen i vissa
fall leder till högre flöden än om vattendraget inte varit utbyggt (till exempel i Luleälven
1993-1995).  Flöden i reglerade älvar inträffar mer sällan och kommer därför mer
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överraskande än i oreglerade vattendrag. En analys av flödet i Luleälven visar att flödet som
återkom var 5:e år innan älven var utbyggd efter utbyggnaden motsvarades av flöden var 30:e
år (Bergström, 1999). Det är alltså fortfarande relativt hög sannolikhet för flöden av den
storleken, men kan skapa en falsk känsla av säkerhet. Bergström menar att vattenkraften kan
ha kommit att uppfattas som en garanti mot höga flöden vilket inte stämmer. Intervjun med
Eriksson visar även den på att just de långa tidsperioder som passerar mellan flödena leder till
att till exempel infrastruktur planeras i områden som med jämna mellanrum översvämmas
eller att markanvändningen i älvdalarna inte anpassas för flödena. Bergström (1999) menar att
det i praktiken inte är möjligt att helt reducera höga flöden i reglerade vattendrag då
sannolikheten inte kan minskas tillräckligt. Minskningen av sannolikheten för översvämning
för ofta istället med sig ökade risker för skador i älvdalen om markanvändningen förändras
och mark som översvämmas används för byggnader o.dyl.

Räddningsverket rekommenderar att kommuner ska genomföra en översvämningskartering
med tillhörande riskbedömning för att få en överblick över vilka miljörisker som föreligger
och vilka skyddsobjekt som kan komma att påverkas vid en översvämning. Hydrologiska data
kan användas för att uppskatta sannolikheten för att en yta översvämmas med ett visst djup
och riskkartor för översvämningar kan visa på högrisk-områden för översvämningar
(Fattorelli m.fl, 1999). Baserat på dessa karteringar kan framtida etablering av infrastruktur i
älvdalar styras och kontrolleras. Den översvämningskartering som SMHI gjort på uppdrag av
Räddningsverket kan ligga till underlag för den riskbedömning som behöver göras. Det är av
stor vikt att det går att förutse höga flöden i realtid och effektiviteten hos räddningstjänsten är
beroende på avancerad förvarning och säkerheten i prognosen (Fattorelli, m.fl, 1999). Ju
tidigare och precisare prognos ju större är chansen att hantera översvämningarnas
konsekvenser. Karteringarna är avsedda att fungera för översiktlig planering för kommuner
och av räddningstjänstens arbete. Översvämningskarteringarna syftar, liksom de flesta andra
mått, främst till att rädda ekonomiska värden och underlätta planering av bebyggelse o.dyl.
Det finns alltså ingen ansats att titta på påverkan på ekologiska system och idag saknas
enhetliga metoder för att bedöma och klassificera sannolikheten och konsekvenserna som
relateras till översvämningar och därmed också en enhetlig värdering av riskerna.

Vid åtgärdsarbetet kommer olika risker oundvikligen att behövs prioriteras olika. Ett sätt är att
göra detta med hjälp av någon typ av viktningssystem för klassificering av riskobjekt. Enligt
Eriksson (2004-02-06) används inget fullständigt sådant system idag. Eriksson tror att ett
sådant verktyg kan vara till hjälp under arbetet och menar att den fråga som arbetsgruppen
ägnat mest tid åt under riskinventeringen har varit med vilka ögon de ska se på spektrumet av
risker. Det finns flera förslag på hur ett system för att vikta olika risker mot varandra kan se
ut. Räddningsverket presenterar i rapporten Miljöpåverkan från översvämningar (2002) ett
förslag på ett enkelt viktingsystem. Det baseras på faktorer som typ av riskobjekt, avståndet
mellan risk- och skyddsobjekt och typ av skyddsobjekt och är ett enkelt försök att väga
konsekvenser på olika skadeobjekt. Detta kan fungera som vägledning för var förebyggande
insatser bör läggas in först, men innehåller många begränsningar. Det skulle underlätta arbetet
med att uppfylla direktivets krav om ett gemensamt system för riskbedömning vi
översvämningar utvecklas.

Vid rapporteringen från översvämningarna och vid uppföljning av konsekvenserna kan ingen
bestående allvarlig miljöpåverkan påvisas. Det riskarbete som gjordes i samband med
översvämningarna i Norrland sommaren 2000 fyller villkoret i direktivet på att åtgärder ska
sättas in för att minimera negativa konsekvenser. Det förebyggande arbetet bland annat med
riskinventeringen är dock inte fullständigt och behöver utvecklas i högre grad. Norrland
drabbas med jämna mellanrum av översvämningar och liknande händelser uppstår mycket
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troligt i framtiden. Det är därför särskilt viktigt att i större utsträckning arbeta med
förebyggande åtgärder för att minimera effekterna.

6.5 Förvaltningsplaner och åtgärdsprogram
I artikel 4 punkt 6 i vattendirektivet står att förutsättningarna för olyckshändelserna ska
förklaras i förvaltningsplanen för avrinningsdistriktet, att de åtgärder som ska vidtas finns
upptagna i åtgärdsprogrammet samt att en sammanfattning av effekterna av omständigheterna
och av de åtgärder som vidtas eller skall vidtas ska tas med i förvaltningsplanen för
avrinningsdistriktet. Förvaltningsplaner som bland annat innehåller en åtgärdsplan ska alltså
tas fram för varje avrinningsdistrikt. I samarbetet kring älvarna i området i Norrland samlas
efter varje översvämning erfarenheter och dessa används som underlag för förebyggande
arbete. Det finns dock inget samlat dokument i form av förvaltnings- och åtgärdsplaner. Det
borde dock gå att använda och bygga på det befintliga arbetet. Eriksson (2004-02-06) tror att
en bättre uppföljning av översvämningarna skulle leda till ett bättre förebyggande arbetet och
att ett samlat dokument skulle vara till hjälp, men menar att det skulle kräva resurser som i
dagsläget inte finns. Det kommer att bli en utmaning att nå de relativt detaljerade krav som
finns i ramdirektivet med de resurser som kommer att finnas.

6.6 Organisationen
Det är idag främst räddningstjänsten i län och kommuner samt vattenkraftbolagen som
praktiskt arbetar med riskhanteringen för översvämningar. I och med införandet av direktivet
kommer ett riskarbete som går över traditionella gränser mellan räddningstjänst och miljövård
att behöva utvecklas. Detta problem uppmärksammas av Eriksson (2004-02-06) som menar
att en av de största bristerna i dagens riskhantering är det starka sektorstänkandet. Han menar
att myndigheter endast har koncentrerat sig på sina egna områden och att ingen tittat på
helheten. Flera lagar på området, bland annat Lagen (2002:833) om extraordinära händelser i
fredstid hos kommuner och landsting och Lagen (2003:778) om skydd mot olyckor kommer
även dessa att påverka hur det framtida räddningsarbetet utformas. Ett nytt angreppssätt där
verksamheten blir målstyrd och inte toppstyrd som tidigare och med nya ansvarsområden för
kommunerna kommer att kräva mer samverkan mellan olika sektorer. I rapporteringen
framgår att samarbetet mellan länsstyrelser, kommuner och räddningstjänsten trots
sektortänkandet i de flesta fall fungerade bra under arbetet med översvämningarna år 2000
(Räddningsverket, 2001). Detta tillsammans med de andra förändringar som sker i arbetet
med risker inom länsstyrelser och kommuner ger goda förutsättningar även för ett fungerande
arbete inom de nya vattenmyndigheterna.

6.7 Tillräckliga kunskaper?
Det är först på senare år som effekter på miljön och ekosystem till följd av översvämningar
har uppmärksammats i större omfattning. Räddningsverket gjorde först under år 2002 en
sammanfattande rapport av översvämningars effekter på miljön. Detta tyder på att kunskapen
om effekterna även hos de som arbetar med räddningstjänstarbete inte är helt
tillfredsställande. Enligt Eriksson (2004-02-06) har de som arbetar med risk- och
säkerhetsfrågor bristande kunskaper om miljöeffekterna som uppstår vid översvämningar.
Detta påstående grundar han på det resonemang som förts myndighetsövergripande efter höga
flöden de senaste 10 åren. Även när konsekvenserna av översvämningar diskuterats vid
hanteringen av miljökonsekvensbeskrivningar vid stora infrastrukturprojekt som Botniabanan
och nya sträckningar av E4:an upplever Eriksson att det på länsstyrelsen saknas tillräckliga
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breda kunskaper om miljöeffekterna i samband med översvämningar. Det gäller även för
kommuner och inte minst projektledning och entreprenörer vid olika infrastrukturprojekt.

Det krävs att den kunskap som finns i form av forskning m.m. sprids och blir mer allmän för
att fylla kraven till exempel på att de åtgärder som tas under räddningsarbetet med säkerhet
inte medför negativa effekter på andra vattenförekomster. Former för kunskapsspridning från
forskningsvärlden till de som praktiskt arbetar med riskfrågor kan till exempel vara genom
samråd, seminarier och olika diskussionsgrupper. I rapporteringen från Räddningsverket
(2002) om miljöpåverkan från översvämningar tas heller inga direkta ekologiska
konsekvenser upp. Bristerna i kunskapen om översvämningars miljöpåverkan hos de som
arbetar med riskhantering påverkar naturligtvis möjligheterna att sätta in rätt åtgärder. Detta
borde dock kunna förbättras i och med det ökade samarbete mellan olika ämnesgränser som
krävs av direktivet.

Eriksson (2004-02-06) menar att ett av de problem som är störst vid översvämningar är
avsaknaden av information från SMHI. I en konkret operativ situation är information från
SMHI den viktigaste komponenten för att besluta om åtgärder. Eriksson menar att det inte
finns tillräckligt bra instrument för att förutsäga vattenflödena för att kunna hantera
översvämningar av den omfattning som var år 2000. SMHI:s väderleksbedömningar är inte
tillräckligt detaljerade och prognoserna är endast hållbara 1-2 dygn, vilket är alldeles för kort
tid för att kunna reglera vattenflödena med hjälp av dammar eller genom andra åtgärder. Det
skulle krävas en träffsäker prognos som sträcker sig över tio dagar för att ge tillräckligt
handlingsutrymme (Eriksson, 2004-02-06). Det skulle dock inte gå att fullt ut hantera de
riktigt stora nederbördsmängderna även vid tillgång till bättre data. Eriksson menar också att
ett problem är att bland annat el- och telebolag inte tar sitt ansvar och att vinstintresset är så
stort att det görs avkall på säkerhetsorganisationen, vilket påverkar möjligheterna att
kontrollera olyckssituationer.

7 Objektivistiskt riskperspektiv på oljeutsläppet från Fu
Shan Hai utanför Bornholm

7.1 Händelseförlopp
Lördagen den 31 maj 2003 kolliderade det cypriotiska fartyget Gdynia med det kinesiska
fartyget Fu Shan Hai strax norr om Bornholm. Sent på kvällen sjönk det havererade Fu Shan
Hai på ett djup av 65 meter. Fartyget var ett bulkfartyg med 65 000 ton pottaska
(kaliumkarbonat) i lasten och till de egna motorerna fanns 1 680 ton tjockolja, 110 ton
dieselolja och 35 ton smörjolja. Lasten med pottaska spreds i havet. På förmiddagen den 1:a
juni uppskattade kustbevakningen att det läckt ut 40 ton blandning av olja och vatten.
Upptagning påbörjades och oljeprognosen för de två närmsta dygnen visade att oljan skulle
driva västerut mor Bornholmsgattet och Skånes kust. Stora mängder olja läckte kontinuerligt
ut i havet och påslag av oljan skedde i flera omgångar på kustområden i Skåne från
Mossbystand till Brantevik. Under de 12 dagar som saneringen pågick togs 3 900 ton olja-
sandblandning och 375 olja-vattenblandning bort längs kusten (Ljungkvist, 2003).

7.2  Hot mot god vattenstatus
Som tidigare påpekats är identifiering av möjliga risker i samband med skadehändelser en
grundläggande förutsättning för ett väl fungerande riskhanteringsarbete. Inventeringar av
möjliga riskkällor blir i fallet med ett oljeutsläpp inte så centralt som inventering av möjliga
skadeobjekt, vilket kommer att krävas i och med införandet av vattendirektivet.
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Ett antal direkta konsekvenser som påverkar den ekologiska och kemiska statusen vid
oljepåslag i kustområdet är uppenbara. I Räddningstjänstens rapportering (Ljungkvist, 2003)
från oljeolyckan utanför Bornholm identifieras ett antal olika konsekvenser som har effekter
på miljön och som därmed kan ha effekt på den ekologiska och kemiska statusen. En av de
möjliga konsekvenserna var att lättflyktiga kolväten i oljan riskerade att slå ut hela
populationer av växt- och djurplankton i vattnet. Markprover som togs vid Borrby strand dag
ett och tre efter olyckan visar dock att dessa kolväten avdunstat (Ljungkvist, 2003). Då det
under dagarna för oljepåslaget var varmt väder skedde nedbrytningen av till exempel kolväten
snabbt. I de landområden som fått påslag av olja och som är avsatta som naturvårdsområden
fanns inga skador på floran och oljan nådde inte sanddyner och ovanförliggande vegetation
(Ljungkvist, 2003). Ett par hundra fåglar med olja i fjäderdräkten rapporterades, vilket ansågs
motsvara en liten skada på fågellivet. Bernelid (2004-02-16) menar att de största riskerna
fanns för människors hälsa vid eventuell kontakt med oljan samt för marint liv framförallt för
stillasittande och långsamma organismer som inte kan förflytta sig från drabbade områden.

De kommunala miljöenheterna har inkommit med en skrivelse till länsstyrelsen med förfrågan
om medel för att göra undersökningar i havet med avseende på miljöeffekterna av olyckan.
Det har dock inte påbörjats några uppföljningar av olyckans konsekvenser (Bernelid, 2004-
02-12) och det finns inte heller någon kontinuerlig miljöövervakning i strandområdena. Vid
de ockulära undersökningar av badvatten som gjorts i området har inga förändringar
upptäckts. Examensarbeten genom Lunds universitet ska under 2004 titta på om det går att
uppfatta långvariga effekter på ekosystemen i området. Enligt ramdirektivet ska
konsekvenserna följas upp årligen och här måste vattenmyndigheterna bygga upp en ny
organisation. Törling (2003) menar att det ofta är svårt att titta på miljökonsekvenserna efter
en olycka då det saknas kartering av området innan olyckan. Det gäller för bland annat
vattenkvalitetsdata i området vid olyckan utanför Bornholm och innebär en uppgift för
vattenmyndigheten. För att kunna få ett fungerande uppföljningsarbete bör det i förväg finnas
utvalda och inventerade referensytor för jämförelser efter en oljepåverkan. Detta tillsammans
med riskinventeringar är ett mycket bra underlag för det fortsatta riskhanteringsarbetet.

7.3 Indikatorer
För att kunna sätta in rätt åtgärder direkt vid en skadehändelse krävs att det finns en tydlig
handlingsplan och tydliga indikatorer. I rapporteringen från oljeolyckan diskuteras inget som
skulle kunna benämnas som indikatorer i enlighet med direktivet. Enligt direktivet ska alltså
förutsättningar för sådana omständigheter som oljeolyckan förklaras tillsammans med
lämpliga indikatorer. De förutsättningar som finns för en sådan olycka är relativt lätt att
identifiera, då det finns en tydlig riskkälla. Vad en motsvarande indikator skulle kunna vara är
däremot inte givet. Om begreppet ska tolkas som indikatorer på att medlemslandet inte har
möjligheterna att hantera omständligheterna som leder till olyckan och en tillfällig försämring
vattnets status kan i detta fall ett stort utsläpp av olja vara en självklar sådan indikator.

Om begreppet tolkas så att det ska fungera som ett mått på hur allvarliga konsekvenserna av
olyckan är skulle en biologisk indikator som visar hur oljepåslaget drabbar ekosystem i
kustzoner vara ett alternativ. Det skulle även med andra metoder gå att gradera eller indikera
hur allvarliga konsekvenser ett oljeutsläpp medför beroende på till exempel oljans
egenskaper. Bernelid (2004-02-16) menar att biologiska indikatorer skulle vara värdefulla
verktyg för att kunna hantera konsekvenserna efter en olycka. Problemet är att hitta
nyckelarter som är nationellt förekommande och som kan karaktärisera områdens
återhämtning (Lindgren och Fejes, 2003).
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Om begreppet tolkas så att det ska visa på att medlemslandet inte har nödvändiga
förutsättningar för att kunna hantera och förebygga stora olyckor av detta slag kan
problematiken kring fartygstrafik vara en sådan faktor. Det finns inte möjligheter för de
enskilda medlemsländerna att styra fartygstransporten, Sverige som nation har till exempel
inte möjlighet att direkt styra hur farligt gods transporteras i Östersjön.

7.4 Förebyggande och återställande åtgärder
Vid ett oljeutsläpp styrs skador i strandzonen av faktorerna mängd olja och i första hand längd
av den drabbade sträckan (Törling, 2003). Den senare faktorn blir viktig eftersom det med
utvecklade metoder går att sanera den mesta oljan. Det ska dock påpekas att sanering inte i
första hand görs av miljöskäl utan av socio-ekonomiska orsaker (Lindgren och Fejes, 2003). I
rapporten har räddningstjänstens, länsstyrelsens och kommunernas arbete med olyckan delats
in i tre faser: räddningstjänst, grovsanering och finsanering. Under räddningstjänstfasen
fokuserades på akuta åtgärder för att förhindra skador på liv, egendom och miljö. Åtgärderna
utgjordes av inlänsning, dukning och upptagning av oljan. Grovsaneringsfasen koncentrerades
på sanering så att risken för skador på fåglar och andra djur starkt begränsas och att oljan
enbart skulle finnas i begränsad omfattning på land och vatten. Under den tredje fasen,
finsanering, skulle saneringen ske för att återställa skadade områden till de förhållanden som
fanns före olyckan och målet var att få obetydlig påverkan på miljö, liv eller egendom efter
slutförd finsanering. Detta arbetssätt stämmer bra överens med upplägget i vattendirektivet
och hänsyn tas till de villkor som ställs i artikel 4 punkt 6. En omfattande kontroll av oljans
utbredning samt möjliga och faktiska konsekvenser på skadeobjekt genomfördes under tiden
för saneringen. Flera olika aktörer var inblandade i skadebedömningarna och ett väl
fungerande samarbete lyckades etableras. Det är särskilt viktigt att ta vara på dessa
kompetensområden och utveckla en strategi för framtida riskhantering för att uppfylla
direktivet krav på åtgärdsarbete.

Kustbevakning från Sverige, Danmark och Tyskland stod för att fördröja skadan och
minimera skadan till havs. För att inte påverka vatten och strandområdena mer än nödvändigt
gjordes avvägningar av nyttan med olika räddningsinsatser i förhållande till den skada de
kunde medföra. Till exempel undveks mekanisk åverkan och vattenspolning i djupare lager
vid saneringen av sten och grus för att förhindra att rötter skadades. Det är tydligt i rapporten
att personalen vid saneringen arbetade för att minimera eventuella negativa konsekvenser på
vattnets status av räddningsarbetet. Det stämmer bra överens med tanken i direktivet att de
åtgärder som tas för att återställa en god vattenstatus inte får innebära stora negativa
konsekvenser för till exempel andra ekosystem. Ett mål med slutfasen av saneringsarbetet var
att stränderna skulle vara återställda så långt det var möjligt till förhållanden innan olyckan.

Utsläpp av olja i vatten är ett problem som har uppmärksammats mycket under de senaste
åren då det har skett flera oljeolyckor med fartyg inom den europeiska unionen. Det är svårt
att identifiera möjliga skadeobjekt vid en oljeolycka eftersom fartygen hela tiden är i rörelse
och då väder och vind spelar stor roll för skadeutvecklingen. Riskkällorna i form av oljetankar
är däremot tydligt avgränsade och lätta att identifiera. Detta borde ge bra möjligheter till
effektiva förebyggande åtgärder. Ett led i att minska risken för oljeutsläpp vid haverier är
EG:s förbud mot enkelskroviga oljetankfartyg som trädde i kraft i oktober år 2003. Beslutet
innebär att tankfartyg med enkelt skrov som är äldre än 23 år måste tas ur bruk senast 2005,
vilket är en skärpning av den tidigare tidtabellen. Bernelid (2004-02-26) tror att detta kan ha
en betydande påverkan för att minska risken för oljeutsläpp vid olyckor, men att oljeutsläpp
fortfarande kommer att inträffa vid allvarliga olyckor. Bernelid påpekar också problemen med
bristerna i ett enigt miljöarbete i Östersjö-området, där Ryssland inte gått med på de nya
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reglerna. Andra möjliga förebyggande åtgärder är att utöka den tekniska utrustningen för att
förhindra kollisioner mellan fartyg.

7.5 Förvaltningsplaner och åtgärdsprogram
Den information som samlats kring olyckan och saneringsarbetet är omfattande. Detta skulle
väl kunna ligga till grund för fortsatt arbete med riskhantering kring oljeolyckor i de
avrinningsområden som berördes, men även på nationell nivå. Informationen skulle även vara
en del i den förvaltningsplan som ska tas fram för de olika avrinningsområdena och de
åtgärder som genomförts finnas med i det åtgärdsprogram som ska upprättas.

Törling (2003) menar att det är viktigt att alla kommuner har en beredskapsplan och en
miljöatlas över området. I Ystads kommun fanns vid olyckans inträffande ingen
riskbedömning gjord för en liknande olycka och Bernelid (2004-02-16) menar att det inte
finns något direkt behov av en sådan hos kommunen och hoppas att kommunen inte kommer
att stå inför liknande olyckor igen. En beredskapsplan där de åtgärder som ska tas vid en
liknande olycka ska tas enligt åtgärdsprogrammet i enlighet med vattendirektivet. I
förvaltningsplanen ska information som riskinventering och skyddsområden tas med. Även
detta är en förutsättning för att det vid ett stort oljeutsläpp ska gå att få en överblick över
skadeförloppet och för att det ska vara möjligt att prioritera olika områden vid saneringen.

7.6 Organisationen
Bernelid (2004-02-16) efterlyser bättre organisation av kommunens resurser vid en liknande
olycka. Det som skulle vara till bäst hjälp är telefonlista med information om nyckelpersoner
inom olika kunskapsområden samt hänvisningar till kunskapsunderlag om det geografiska
området, skyddade områden m.m. samt om möjliga saneringsåtgärder.

Denna typ av instans skiljer sig på flera punkter från den typ av risk- och skadeförlopp som
räddningstjänstens verksamhet oftast hanterar. Olika förutsättningar som påverkade
saneringsmöjligheterna var väder och vind, att skadeområdet hela tiden förändrades, olika
typer av saneringsunderlag, stort intresse från massmedia och allmänhet, lång insatstid, och
den bristande erfarenheten av stora oljesaneringsinsatser. Det ansågs på grund av de många
faktorerna svårt att planera insatsen från dag till dag. Detta ger en känsla för hur allmänt
hållna planerade åtgärder vid en olyckshändelse bör vara. Räddningsarbetet försvårades av att
en färdig kommunal oljesaneringsplan saknades (Ljungkvist, 2003). Det saknades liknande
svensk erfarenhet av saneringsinsatser i den här storleken och det fanns inte heller någon
färdig plan för hur en oljesanering av den här storleken skulle hanteras. Två incitament
hämmade en korrekt dimensionering av organisationen. Enligt nationella erfarenheter av
oljeolyckor skulle insatsen byggas upp med lite personal under lång tid (Ljungkvist, 2003).
Det andra var rädslan för att inte ha ekonomisk täckning för beställda resurser och att använda
resurser i onödan. En flexibel organisation är nödvändig för ett fungerande arbete vid en så
oförutsägbar olycka som oljeutsläppet där oljeprognoserna hela tiden förändrades och där
många organisationer ska samordnas.

7.7 Tillräckliga kunskaper?
I rapporteringen framgår att räddningstjänsten saknar kompetens att bedöma olyckans
konsekvenser för miljön (Ljungkvist, 2003). Bernelid (2004-02-16) upplever att de främsta
bristerna i arbetet är att mer kunskap om själva oljan behövs. Beroende på temperatur och
vågrörelser förändras oljans kemi och oljan har inte samma egenskaper när den släpps ut som
när den når strand. De kunskaper som finns kring oljeutsläpps ekologiska effekter i Östersjön



25

är begränsad. Eftersom Östersjön har speciella förutsättningar med färre och känsligare arter
på grund av brackvatten påverkas ekosystemen i Östersjön ofta allvarligare vid förändringar.

Ett tydligt exempel på att det finns oklarheter om hur ett oljeutsläpp hanteras på bästa sätt är
frågan om barkning av olja. Under saneringarna krockande teoretiska synsätt med praktisk
erfarenhet. Ett stort intresse från media, politiker och allmänheten, oförstående från andra t.ex.
båtägare och tydliga riskkonflikter när det gällde till exempel skydd från olja med strandduk
respektive skydd av strandvegetationen. I framtagandet av plan för oljesanering i denna
storlek bör prioriteringar av olika slag finnas med i den mån det är möjligt. Även hur frågor
kring olika metoder och hur till exempel allmänhetens förfrågningar ska hanteras bör ingå i
rutinerna.

Räddningsarbetet försvårades av att de svenska väder- och oljeprognoserna inte var
tillräckliga. En annan svag punkt var att räddningstjänsten inte fick tillräckligt information
från SMHI:s oljeprognoser. Det upplevdes inte att de var tillräckligt detaljrika för att stab och
ledning skulle kunna tolka dem och DMI:s oljeprognoser användes istället. Bernelid (2004-
02-16) menar att detta var positivt då räddningspersonal fick tillgång till mer information och
upplevde att tillräcklig information fanns från SMHI.

Den diskussion som hittills förts gäller bara två exempel och det finns utöver dessa en oändlig
mängd möjliga risker som kan komma att påverka vattnets status. Jag tror dock att
riskhanteringen som studerats här avspeglar sig i andra likande händelser. Det blir en uppgift
för vattenmyndigheterna att i förvaltningsplaner och åtgärdsplaner samla möjliga risker. Det
ska också tilläggas att ramdirektivet för vatten upplevs svårt av många på länsstyrelser och
kommuner. Det är viktigt att riktlinjer och förklaringar till de olika delarna i direktivet är
tydliga för att vi ska få ett effektivt arbete. Arbetet med att hantera risker och arbete med
ramdirektvet för vatten påverkas förstås av många andra faktorer och bestämmelser än de som
här berörs. Det gäller till exempel artikel 4 punkt 7 i ramdirektivet som handlar om reglering
av insatser för att skapa god vattenstatus i förhållande till de ekonomiska begräsningar som
finns.

8 Tankar kring ett konstruktivistiskt riskperspektiv
Hittills har ett objektivistiskt synsätt, där vetenskapen objektivt definierar vad som är en risk
samt konsekvens och sannolikhet för olika risker, använts för att analysera hanteringen av
risker i de två händelserna. Det objektivistiska perspektivet är tydligt i det vardagliga arbetet i
kommuner och länsstyrelser och i detta stycke kommer denna uppfattning att ställas mot ett
konstruktivistiskt perspektiv. Skillnader mellan synsätten kommer att diskuteras och olika
delar av riskhanteringen och hur risker uppfattas kommer att belysas utifrån de begrepp och
teorier som presenterats tidigare. En central fråga blir här hur ett konstruktivistiskt synsätt kan
hjälpa oss att förstå risker och miljöproblem. Det ska dock påpekas att de två perspektiven
inte nödvändigtvis måste vara konkurrenter i hanteringen av risker och miljöproblem utan att
de förklarar och svarar på olika slags frågor. Utgångspunkten för diskussionen kring
miljökonstruktivismens roll i hanteringen av miljörisker och behovet av ett tvärvetenskapligt
angreppssätt där hänsyn tas även till sociala faktorer för att nå en hållbar utveckling där vi kan
förstå och hantera miljöproblem och risker.

8.1 Vad är egentligen en risk?
Ett konstruktivistiskt perspektiv på miljöfrågor utgår från att risker i grund och botten är
socialt skapade och konstruerade och det finns alltså inte något som objektiva risker. Att vi
människor uppfattar översvämningar och oljeolyckor som hot bygger på att en oro för detta



26

skapats i det sociala samhället. Vi kan inte argumentera att objektiva problem har tvingat sig
in i allmänhetens medvetande och på så sätt påverkat att vi uppfattar miljön som skadad
(Macnaghten och Urry, 1995) eller att miljöfrågor är objektiva problem som är intressanta
områden för vetenskaplig forskning (Hanningan, 1995). Men, om det vi människor ser som
risker inte kommer från en objektiv verklighet, hur byggs då dessa socialt skapade risker upp
och hur blir vi medvetna om riskerna? Vi får här lov att skilja på hur risker uppfattas som
direkt fysiskt påverkar en människa och en risk som påverkar naturen i from av ett mer eller
mindre abstrakt miljöproblem. De typer av risker som har tagit som exempel här är av enklare
karaktär och är lättare att ta till sig och förstå än till exempel klimatförändringar.

De sociala konstruktionerna av risker grundar alltså sig delvis på de konsekvenser vi
människor lätt kan uppfatta med våra sinnen och den kontext i vilken risken finns påverkar
hur risken uppfattas. Det innebär också att konsekvenser som inte drabbar oss människor
direkt ändå kan behandlas som ett stort problem. De två händelser som diskuteras i uppsatsen
har, som tidigare nämnts, så tydliga konsekvenser på vår natur och våra samhällen att de är
lätta att identifiera. Särskilt tydliga är översvämningarna där många människor direkt drabbas
allvarligt genom att hus, vägar och annan infrastruktur förstörs, men det rör sig här inte främst
om ett miljöproblem eller oron för att miljön ska skadas utan istället oro för den egna hälsan
och framförallt ofta för materiella ting. Det finns därför ett intresse från en bred allmänhet och
samhälleliga institutioner att hantera översvämningsproblem för att inte själv bli drabbad. Är
detta då en social konstruktion, eller kan vi hävda att det finns något sådant som ett objektivt
problem? Översvämningar har skett i alla tider och i de områden i Norrland som berördes av
översvämningarna 2000 finns en lång erfarenhet av höga flöden. Samtidigt som det alltid varit
lockande att bosätta sig vid vatten har människan anpassat sig och inte uppfört byggnader i de
områden som varit regelbundet översvämmade. De naturliga förutsättningarna har fått styra
utbredningen av mänsklig bebyggelse fram till modern tid. Kunskapen om vattens naturliga
flöde har i bland fallit i glömska och vi ser idag många områden i tätbebyggda områden som
drabbas av översvämningar. Även vattenkraften påverkar sättet vi ser på vilka risker vi
utsätter oss för. Höga flöden kommer ofta mer överraskande i reglerade vattendrag och under
översvämningarna 2000 drabbades många människor och byggnader. På detta sätt har vi
"byggt in" faror i vårt samhälle, inte bara när det gäller nyare miljöhot som genmanipulation
eller kärnkraft utan även när det gäller naturolyckor som översvämningar.

Oljeutsläppet från det havererade fartyget innebär egentligen inte något besvär för människor
och det stora engagemang från allmänheten som visades är ett tydligt exempel på att risker
och miljöproblem uppmärksammas och sprids genom till exempel media och olika
organisationer. Miljömedvetenhet behöver alltså inte nödvändigtvis stämma överens med
"verkliga" förhållanden i naturen utan konstrueras av individer eller organisationer. En
händelse eller ett förhållande som definierats som oroande, i det här fallet de effekter som
oljeutsläppet kan föra med sig på växt- och djurlivet, leder till att människor på olika sätt
försöker att förhindra eller minimera sådana skador. Ett exempel på att oron i en fråga inte
avspeglar det verkliga tillståndet är det stora engagemang från allmänheten för fåglar som
drabbades vid oljeutsläppet (Bernelid, 2004-02-12). Trots att relativt få fåglar drabbades och
trots uttalanden från veterinärer om att många av fåglarna avlider av förgiftning från oljan
även om fjäderdräkten saneras kom påtryckningar från allmänheten att utöka saneringen. En
relativt liten skada kan engagera och att människor uppfattar hot mot vackra och estetiskt
tilltalande varelser, som fåglar, som större är ett mönster som tidigare studerats (se t.ex.
Macnaghten och Urry, 1995; Dickens, 1992). Det är inte särskilt troligt att finna samma
engagemang kring hur vattengråsuggan eller hoppkräftan påverkas av oljeutsläppen även om
dessa har en viktig position i ekosystemet som drabbats. Det ska dock sägas att
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amatörkunskap är viktigt kunskap och att många miljöproblem, som oljeutsläpp och
översvämningar, är tydliga och påverkar den enskilda människan i hög grad.

Händelserna som används som exempel skiljer sig på det sätt att översvämningarna, i alla fall
till stor del, är naturliga, medan oljeutsläppet helt orsakas av mänsklig aktivitet.
Översvämningarna och oljeolyckan medför även olika slags konsekvenser och sannolikheten
för att de ska inträffa varierar kraftigt. Påverkar detta hur vi ser på riskerna och hur de
hanteras? Riskerna för att människor ska drabbas och för betydande ekonomiska
konsekvenser är långt mycket större för översvämningar än för ett mindre utsläpp av olja. I
samband med oljeolyckan kan vi istället se mycket tydliga ekologiska konsekvenser. Trots att
det är oklart om det är några kvarstående effekter på ekosystemnivå i vattenmiljön efter
oljeolyckan finns ändå en oro för sådana effekter. Att detta ändå ses som ett problem beror
dels på att det saknas kunskap om effekterna av olja på ekosystemen i området och
osäkerheten kring konsekvenserna är betydande, vid tidigare oljeutsläpp har allvarliga
konsekvenser observerats på olika nivåer i ekosystemet.

Våra reaktioner på olika situationer och förhållanden är alltså inte bundna till det verkliga
förhållandet, även om det förstås kan var så. Hur allvarlig vi uppfattar att en risk är det som i
första hand påverkar våra handlingar, trots att risken kanske inte är av någon större ekologisk
betydelse eller innebär ett direkt hot mot oss själva. De risker som anses mer betydande får
följaktligen större utrymme i arbetet med att hantera risker. Hur samhället, organisationer och
individer formar och presenterar risker påverkas av hur lätta de är att uppfatta med våra
sinnen, den geografiska närheten till problemet, hur sannolikhet och konsekvenser uppfattas,
om vi uppfattar att saker vi tycker är särskilda hotas, som vackra fåglar.

Ett konstruktivistiskt synsätt kan hjälpa oss att förstå vilka samhälleliga processer som verkar
för att en viss riskdefinition blir accepterad och hur en viss risk skapas. Det kan vara särskilt
intressant i de fall där ett mycket stort intresse finns kring en fråga som av vetenskapskretsar
anses vara ett mindre problem, eller i de fall när allmänheten inte bekymrar sig särskilt
mycket om problem som av vetenskapen definierats som mycket oroande.

8.2  Risker, vetenskap och expertsystem
Hur vi handlar för att hantera risker styrs i vårt samhälle i stort sett endast utifrån den
(natur)vetenskapliga kunskap som finns runt händelsen. Det ser vi tydliga exempel på både
när det gäller de tekniska lösningar som finns för oljeutsläpp och för översvämningar. Den typ
av kunskap som intervjupersonerna anser sig behöva för att hantera risker stämmer också väl
överens med ett objektivistiskt synsätt. Eriksson (2004-02-06) menar att SMHI:s
flödesmodeller skulle kunna utvecklas för att förenkla hanteringen av höga flöden och
Bernelid (2004-02-16) uttrycker behovet av ytterligare kunskaper om oljans konsekvenser för
ekosystemen. Resultat från undersökningar som har sin utgångspunkt i naturvetenskap, till
exempel toxicitetsundersökningar av olja på bottenfauna eller flödeshastigheters inverkan på
sedimentation, ses i vårt samhälle som sanningar, någon som även avspeglas i
intervjupersonernas tankesätt. Att kunskapen om miljöproblem och risker till stor del baseras
på teoretisk kunskap från laboratorier och modellberäkningar gör att miljöproblemen kopplas
starkt till expertsystem. Giddens använder denna term om den generella expertkunskap vi ofta
tar för given och som är invävd i det moderna samhället (Giddens, 1996). Att vi är beroende
av dessa system sätter oss i en sist där vi är beroende av vetenskaplig kunskap för att förstå
risker.

Även vetenskaplig kunskap påverkas förstås av de faktorer som nämns i det tidigare stycket
och vilka områden som är forskningsintressanta styrs av olika sociala faktorer. Komplexa
sociala och politiska processer skapar och radar upp ett antal områden som miljöproblem eller
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risker och placerar dem på en lokal, nationell eller internationell dagordning. Den
naturvetenskapliga kunskapen har ensamrätt på att definiera dessa problem och att uttrycka
när en risk har utlösts, vilka konsekvenserna är och vilka åtgärder som ska genomföras.
Nätverk skapas för vetenskaplig kunskap, ett sådant exempel är SMHI där kunskap från flera
olika vetenskapliga områden samlats. Ett annat exempel är HELCOM:s oljearbete. Det finns
dock inte några enkla relationer mellan det faktiska tillståndet i naturen och miljöforskningen.
Den vetenskapliga kunskap som formuleras i dessa nätverk inte är entydig och räcker inte till
för att fullt ut förutsäga och förklara risker, konsekvenser och möjliga åtgärder. Att den
vetenskapliga kunskapen som presenteras för olika risker inte är lättolkad gör att det är svårt
för de människor som arbetar med hanteringen av risker att veta vad som ska gälla. Beck
diskuterar vetenskapens roll i samhället och menar att risksamhället är grundat på
vetenskaplig och teknologisk kunskap (1992). Det stämmer överens även med den situation vi
har idag för de risker som inte kan knytas till risksamhället. Transporter med olja är en del av
del globala handeln och det stora hindret för att få en säkrare transport är ekonomiska skäl.
Översvämningarna påverkas även de av mänsklig verksamhet och vetenskapen och
teknologin är här centrala delar. Översvämningar kan till viss del och i vissa fall härledas till
teknologiska risker i kontrast till den naturolycka som sker på grund av höga flöden. I samma
takt som vi genom vetenskapliga undersökningar får veta mer om olyckornas effekter och
påverkan på miljön kan en risks allvarlighet dessutom sägas öka.

Att vetenskapen har en viktig och ohotad plats som sanningsforum är klart. Den kunskap som
efterfrågas är av naturvetenskaplig karaktär och avgör hur kommuner och länsstyrelser samt
de företag som berörs av händelserna väljer att handla i olika riskfrågor. Även ramdirektivet
för vatten tar sin utgångspunkt i ett tydligt objektivistiskt synsätt och förutsätter, förstås, reella
risker som kan och måste hanteras. Vetenskaper, som biologi, teknik, ekonomi, har här ingen
konkurrens i riskhanteringen och ses som en förutsättning för att kunna hantera risker.
Direktivet förutsätter att samhället är grundat på vetenskaplig kunskap.

Det faktum att teorier som utgår från människor (social konstruktion) här appliceras på
problem som formulerats med utgångspunkt från ett direktiv som tar sin utgångspunkt i
naturens gränser visar på något av komplexiteten i de olika synerna på risk. Det är också
anledningen varför det är viktigt att hitta en väg där miljö- och riskproblem kan diskuteras där
hänsyn tas både till sociologisk eller konstruktivistisk forskning och till olika
naturvetenskapliga forskningsområden. Hur det skulle kunna se ut diskuteras i kapitel 9.

9  Vägar framåt
I striden om hur samhällets risker ska tolkas ställs ett objektivistiskt naturvetenskapligt
riskperspektiv, som tydligt avspeglas i direktivet, intervjuerna och rapporterna, mot ett
konstruktivistiskt riskperspektiv. Det finns för- och nackdelar med båda perspektiven. Det
objektivistiska synsättets styrka är att monopolet på att definiera risker och att kunna ge
nödvändiga tekniska lösningar. Perspektivet svaghet är omedvetenheten om förhållandet
mellan det egna perspektivet och det sociala samhället. Oftast reflekteras inte över den roll
den naturvetenskapliga kunskapen har i samhället och kontexten är inte alltid klar för de
forskare som formulerar riskers definitioner, konsekvenser och åtgärder. Verkligheten
förenklas av det objektivistiskt synsättet till den biofysiska nivån, ett tydligt exempel är de
olika stegen i en riskanalys. Tron är för optimistisk på naturvetenskapens förmåga att
producera kunskap om miljöproblem som inte kan ifrågasättas och som är helt tillförlitliga.

Den här ståndpunkten leder just till den hierarki av vetenskaper som beskrivits tidigare där
naturvetenskapen producerar "objektiv" kunskap om förhållanden i naturen medan de
underordnade samhällsvetenskaperna analyserar sociala reaktioner (eller icke-reaktioner) i de
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förhållanden som har blivit exakt beskrivna av naturvetenskapliga forskare. En förespråkare
för ett objektivistiskt synsätt skulle också säga att fakta om naturvetenskapliga förhållanden är
viktiga även för att förklara sociala förhållanden och teknikerna har rätt att sätta sig till doms
över vad som är rationellt och irrationellt i sociala sammanhang. Ett exempel är konflikten
mellan vetenskaplig kunskap och lekmannakunskap i situationen med oljeskadade fåglar som
tidigare beskrivits. Vetenskapen sätter sig här över lekmannens uppfattning om risken.
Ramdirektivet för vatten tar som tidigare nämnts ett mycket tydligt objektivistiskt perspektiv
och enligt lag ska dessa aspekter beaktas. Kunskap som har sitt ursprung i en objektivistisk
tradition är en förutsättning för att kunna svara upp mot dessa mål. Det objektivistiska
synsättets styrka ligger just i den uppenbara unika möjligheten att praktiskt hantera risker och
det finns inget hot mot en naturvetenskaplig riskhantering. Det som jag vill poängtera är att
betydelsen av att reflektera över att även denna typ av kunskap påverkas av sociala faktorer.
Det är angeläget att förstå att även ett konstruktivistiskt synsätt bidrar med viktigt insikter om
de risker vi står inför. En uppgift för ett framtida arbete med miljö- och riskfrågor som
uppmanades i början av uppsatsen var därför att hitta ett tvärvetenskapligt angreppssätt.

Det finns förstås problem och begränsningar även med ett konstruktivistiskt synsätt, här
representerat av miljökonstruktivism. Konstruktivism representerar till exempel bara en
begränsad del av den samlade sociologiska kunskapen. Precis som det objektivistiska
synsättet är begränsat i sin förståelse av sociala dimensioner finns det inom ett
konstruktivistiskt perspektiv inte möjligheter att ta hänsyn till materiella dimensioner. Sociala
processer äger rum i en värld med materiella egenskaper, men miljökonstruktivismen bryr sig
inte om hur förhållandet mellan materiella egenskaper och det sociala livet ser ut (Lidskog,
2001). Det ger miljökonstruktivismen som forskningsgrund begränsad förmåga att studera
miljö- och riskfrågor ur ett allmänt sociologiskt perspektiv. Det ska dock sägas att
miljökonstruktivismen skapar värdefull och relevant kunskap om olika aspekter i
miljöproblemtiken genom att betona kunskapskrav och sociala konstruktioner av miljö- och
riskfrågor. På samma gång har denna betoning skapat endast en kognitiv förståelse av
miljöproblem och mänskligt handlande, något till exempel Ulrich Beck har kritiserats för (se
t.ex. Lidskog, 1996).

Begräsningen hos de olika vetenskapliga perspektiven, framför allt när det gäller sociologin,
har tidigare uppmärksammats av bland andra Sayer (1992) och Lidskog (2001). Lidskog
(2001) presenterar en meta-teori, stratifierad ontologi, från kritisk realism som han menar kan
vara en väg för miljösociologin att utveckla en systematisk syn på miljöproblem och
därigenom möjliggöra utveckling av sociologins bidrag till miljöforskning (se även Dickens,
2001). Jag anser att ett sådant perspektiv kan vara en gemensam diskussionsgrund på ett ännu
bredare plan och att det skulle kunna utgöra en viktig koppling mellan sociologi, eller andra
samhällsvetenskapliga discipliner, och naturvetenskapliga fakta och en möjlig väg framåt att
föra en diskussion om förhållandena mellan olika vetenskapliga teorier och idéer. Delar av
stratifierad ontologi (ungefär skiktad verklighetslära) som jag anser kan vara av intresse
beskrivs här.

En grundtanke är att verkligheten är stratifierad, indelad i olika nivåer, och att olika
vetenskapliga discipliner har utvecklats i förhållande till en viss nivå (Brante, 2000). Dessa
nivåer är inte är reducerbara till nästa nivå utan existerar unikt och fristående. Det innebär inte
att nivåerna är helt oberoende, utan att varje nivå har unika särdrag som inte är spårbara på
någon annan nivå. Lidskog (2001) liknar detta vid att naturen är indelad i olika nivåer, atom,
cell, organisk och så vidare. En lägre nivå är en förutsättning för existens av en högre nivå,
inget biologiskt liv utan celler, inga celler utan atomer och så vidare. Så långt kan både ett
objektivistiskt och ett konstruktivistiskt synsätt enas.



30

För naturvetenskapen har olika kunskapsområden och teorier utvecklats för de olika nivåerna.
Fysik, kemi och biologi fokuserar på olika nivåer av naturen och varje disciplin producerar
kunskap om karaktären (lagar, processer, egenskaper och fenomen) på "sin" nivå. När detta
angreppssätt däremot diskuteras för sociologisk vetenskap ser det annorlunda ut. Det finns en
viktig skillnad mellan relationen mellan nivåer i den naturlig och den sociala världen. I den
naturliga världen är nivåerna hierarkiskt ordnade, inga celler utan atomer, men atomer kan
existera utan celler, den lägre nivån är alltså en förutsättning för högre nivån. Detta gäller inte
för den sociala världen, där olika nivåer påverkar varandra. Högre nivåer utgör omgivningen
eller miljöer som påverkar företeelser på lägre nivåer och vice versa. Hur ser då relationerna
ut mellan nivåerna i naturen och nivåerna i samhället? Det är uppenbart att socialt liv och
människans samhällen i grund och botten är beroende av processer och förhållanden i naturen.
Beck (1995) uttrycker denna relation "There can be no social praxis without breeding" (ung.
översättning "Det kan inte finns någon social aktivitet utan fortplantning"). Det är också så att
det som händer i olika nivåer i samhället påverkar nivåerna i naturen. Om vi sätter upp ett
exempel från en av de risksituationer som här har diskuterats skulle problem som studeras på
kemiska och tekniska nivåer kunna utgöras av oljans egenskaper och fysiska påverkan av
saneringsinsatser. Studier på biologiska och ekologiska nivåer skulle kunna vara oljans
påverkan på bottenfauna och på ekosystemet i sin helhet. Hur olyckan utlösts kan studeras
både på teknisk och politiskt nivå. Varför människor uppfattar oljeutsläppet som en risk kan
studeras på en sociologisk nivå och varför olika åtgärder kan studeras på ekonomisk nivå. Ett
i stort sett oändligt nätverk av olika nivåer som alla berör olika aspekter på en olycka kan
alltså på detta sätt vävas samman. För att vidare kunna utbyta information mellan olika
vetenskapliga discipliner kan förhållandet och påverkan mellan olika sådana nivåer
diskuteras.

Frågan som återstår rör hur detta tankesystem praktiskt kan användas och det är fortfarande
oklart hur ett sociologiskt perspektiv på miljö- och riskfrågor kan ta hänsyn till naturen. Den
stratifierande ontologin ger möjlighet att titta på olika vetenskapliga discipliner på ett icke-
hierarkiskt sätt. Att diskutera hur vetenskaper kan förhålla sig till varandra på detta sätt är
bara förstås bara ett möjligt sätt. Den verkliga nöten att knäcka är hur vi får en fungerande
kommunikation mellan olika vetenskaper. Hur skapar vi transparenta gränser mellan olika
discipliner så att forskare från olika kunskapsområden kan kommunicera och utbyta
kunskaper? För risk- och miljöfrågor är det dessutom av största betydelse att forskning kan
kommuniceras inte bara mellan olika forskningsfält utan även med allmänheten och de som
praktiskt arbetar med dessa frågor.

10  Slutsatser
Ramdirektivet för vatten är ett försök till en långsiktig förvaltning av Europas vatten och ett
hållbart resursutnyttjande och kommer att innebära stora förändringar i den svenska
vattenadministrationen. Ofrånkomligen kommer vi att stå inför ouppfyllda mål och god status
kommer inte att kunna nås eller bibehållas i alla vatten till exempel på grund av
översvämningar och oljeutsläpp. Hur artikel 4 punkt 6 och olika begrepp i ramdirektivet ska
tolkas och vad direktivet praktiskt kommer att innebära är inte klart och ett spännande arbete
står framför oss. Ett ofrånkomligt problem är att vattenmyndigheterna på något sätt måste
förutsäga en mängd olika händelser, som är exceptionella eller som inte rimligtvis hade
kunnat förutses. Här kan tidigare inventeringar av risker från till exempel kommuner,
länsstyrelser och Räddningsverket ligga till grund för bedömningen av potentiella händelser,
konsekvenser och åtgärder.
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Vid olyckor som de som diskutera i uppsatsen finns många olika typer av konsekvenser och
det är svårt att förutsäga vilka skador som kommer att uppkomma. Särskilt gäller det olyckor
som oljeolyckan där riskkällan är i förflyttning. Dagens riskhantering begränsas av att
ansvarområdena är utspridda och riskidentifieringen är idag splittrad på olika
myndighetsnivåer. Analysen av intervjuer och texter visar att den personal som arbetar med
räddningstjänst har bristfälliga kunskaper om olyckors miljökonsekvenser. En bättre och
målstyrd organisation och samarbete mellan olika ansvarsområden som räddningstjänst och
natur- och miljövård, både hierarkiskt och geografiskt, är en förutsättning för ett effektivt
riskhanteringsarbete. I flera fall har sådant arbete påbörjats och särkilt älvgrupperna kring de
stora vattendragen i Norrland är positiva exempel på samarbete kring en geografiskt
sammanhängande vattenresurs. Större fokus kommer också att behöva läggas en enhetlig
bedömning av ekologiska, kemiska och fysikaliska faktorer som definieras i direktivet än vad
som sker i dagens riskhantering.

Vid översvämningarna finns tydliga indirekta konsekvenser på vattnets status. Dessa kan i
högre utsträckning hanteras genom olika typer av förebyggande åtgärder. Heltäckande
riskinventeringar är en förutsättning för att kunna hantera olika risker enligt vattendirektivet
och för att kunna sätt in lämpliga förebyggande åtgärder. Detta arbete har påbörjats men
behöver utökas och komma att gälla för en rad tänkbar olyckor. Vid oljeutsläppet finns ett
antal direkta ekologiska och kemiska konsekvenser på vattnets status. Dessa kan till viss del
förhindras med saneringsinsatser, men om saneringen inte görs på ett kontrollerat sätt kan
skadan av oljepåslaget istället förvärras. Organisationen kring saneringen efter utsläppet från
Fu Shan Hai fungerade i stort sett tillfredställande men det finns flera brister i arbetet med att
följa upp konsekvenserna av oljeutsläppet och här måste vattenmyndigheterna bygga upp nya
rutiner. För att kunna följa upp konsekvenserna krävs att kustområdena är karterade och att
det finns i förväg utvalda och inventerade referensytor.

Ingen klar slutsats kan dras om hur indikatorer kan användas i arbetet med stora olyckor. Det
viktigaste är att i efterhand utarbeta en klar definition hur begreppet ska tolkas. Rimligtvis bör
denna diskussion föras på ett nationellt plan och en vägledning hur vattenmyndigheterna ska
arbete med sådana indikatorer bör tas fram. Olika indikatorer för att en olycka har utlösts är
kanske den typ av information som skulle vara till störst nytta i riskhanteringsarbetet.

Miljö- och riskfrågor har inte bara med naturen att göra utan även i högsta grad med vårt
samhälle. Det är i samhället vi skapar kunskap om problemen och det är här kraven på att
agera i miljöfrågor växer fram. Jag hävdar därför att en mer jämlik roll mellan olika
vetenskaper krävs, baserat på en förståelse om miljö- och riskproblem som flervetenskapliga.
Detta är en grundläggande tanke i mycket av det miljö- och riskarbete som sker idag. Men det
tvärvetenskapliga miljöarbetet är begränsat och fortfarande skapas den mest kunskapen inom
de olika vetenskapliga disciplinerna, inte minst gäller det för vattenplanering. Nya tankar och
arbetssätt som baseras på en större förståelse och ökad kommunikation mellan olika
ämnesområden kommer att behöva utvecklas i och med införandet av ramdirektivet för vatten.
Jag föreslår att en stratifierad ontologi kan fungera som denna gemensamma diskussionsgrund
hur ett utbyte av vetenskaplig kunskap skulle kunna ske och hur olika vetenskapliga
discipliner ska förstås i förhållande till varandra.
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Bilaga 1. Intervjumall
Intervjuerna inleddes med beskrivning av syfte med uppsatsen och intervjun samt hur
intervjun skulle genomföras.

Huvudfrågorna som användes under telefonintervjuerna indelades efter olika ämnesområden.
Frågorna kompletterades med exempel från respektive olyckstyp för att klargöra innebörd i
begrepp och liknande och kompletterades med följdfrågor

Huvudfrågor indelade i olika ämnesområden:

Ämnesområde Frågor

God vattenstatus och
vattendirektivet i sin helhet

Vilka risker ser du i samband med olyckan?

Vad ser du som de största hoten mot en god ekologisk och kemisk status?
Varför är dessa hot störst?

Hur tror du att införandet av vattendirektivet kommer att påverka hur risker
hanteras?

Riskhantering, kunskap,
organisation

Vilken riskbedömning finns i länet/kommunen för den här typen av olycka?

Finns det ändringar som skulle behöva göras i dagens riskhantering för att
det skulle bli mer effektivt?

Finns det brister i kunskapen eller organisationen vid riskhantering?

Kan vi få full kontroll på olyckor av den här typen?

Hur bedömer ni i organisationen olika risker mot varandra? Används någon
typ av viktningssystem för att värdera olika riskobjekt?

Vilken typ av kunskap behöver ni i organisationen för att hantera dessa
olyckor?

Finns det några effekter av olyckan kvar idag?

Vilken roll spelar vattendrag med vattenkraft och dammar på
översvämningarnas effekter?

Är de åtgärder som genomförs accepterade i samhället? Uppstår konflikter?

Fick ni den information av SMHI som ni behövde för att hantera olyckan?
Vad skulle kunna förbättras?

Åtgärdsprogram och
förvaltningsplaner, krav i
direktivet

Vilka åtgärder togs för att förebygga försämringar av vattenkvaliteten vid
olyckan?

Vilka åtgärder togs för att återställa vattenkvaliteten när olyckan inträffat?

Finns det några fler åtgärder som skulle kunnat göras för att minska effekten
av olyckan?

Finns någon typ av uppföljning av konsekvenserna av översvämningarna?

Finns en handlingsplan för att samla information om förebyggande åtgärder,
åtgärder vid händelsen, konsekvenser av händelsen osv. som skulle kunna
överföras till arbetet med förvaltningsplanerna?

I direktivet anges att indikatorer ska finnas. Vilken typ av indikatorer tror du
skulle kunna var lämpliga?

Intervjuerna avslutades med en sammanfattning.
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Bilaga 2. Förklaring av riskbegrepp
Översikt med förklaringar av olika riskbegrepp som används i uppsatsen och som kan
användas för att studera olyckor som har konsekvenser på vatten.

Begrepp Definition

Risk
Avser sannolikheten för en skadehändelse (olycka) och konsekvenserna av denna
för vattenmiljöer.

Riskkälla
Innebär ett hot om en möjlig skadehändelse och är en egenskap som är inbyggd i
ett objekt, t.ex. förekomsten av ett giftigt ämne eller ansamling av energi i någon
form.

Riskobjekt
Innehåller riskkällor som kan förorsaka allvarliga skadehändelser, t.ex.
industrianläggningar eller transportleder.

Riskhantering
Omfattar allt risk-, säkerhets- och skyddsarbete, dvs. administration, inventering,
värdering, kontroll, beslut samt skadeförebyggande och skadebegränsande arbete
sin bedrivs för att skydda och rädda vattenmiljöer.

Riskanalys
Innebär en samlad bedömning av sannolikheter och konsekvenser för olika
risker.

Riskinventering
(Geografisk) inventering av möjliga risker och skadeobjekt m.m. i ett område
eller i en situation eller process.

Riskreducerande åtgärder
Tas för att reducera sannolikheten och/eller konsekvensen av oönskade
händelser.

Riskvärdering
En jämförelse mellan beräknad risk och accepterad risknivå med hänsyn till
ekonomisk situation och politisk hänsyn.

Skadehändelse Är en händelse vars konsekvens är skada på vattenförekomster

Skadeobjekt
Vattenmiljöer som pga. närheten till riskobjektet löper särskild risk att utsättas
för verkan av skadehändelser.

Skadeförlopp
En serie av inbördes beroende delhändelser som börjar med en utlösande
händelse och avslutas med en skadehändelse.

Konsekvens
Möjligt eller faktiskt resultat av en skadehändelse. Begreppet effekter används
här synonymt med konsekvens.

Skyddsobjekt Objekt i en vattenförekomst som är särskilt skyddsvärda.

Indikatorer
Avser i vattendirektivet ett mått för att identifiera att en risk utlösts/kommer att
utlösas och att en skadehändelse inträffat/kommer att inträffa.




