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Abstrakt 
This study is built on questions around sustainable development with an alignment of 

water. Based on the purpose and issues of this study, the reader will hopefully get a clearer 

picture how states act surrounding sustainable development. Also, how conflicts affect 

water management between neighboring states. States have a long way to walk to reach 

the UN Global Sustainable Development Goals, the achievements for sustainable 

development is set for the year of 2030. The following study is built on a deductive issue, 

that are linked to theories, models, and previous research. The purpose of the study is to 

give the reader a clearer picture how states act to achieve sustainable water management.   

 

This study also investigates how conflicts affect water management between states. The 

survey reveals that water resources around transboundary water management can 

contribute to stability between states. Transboundary water management promotes 

collaboration and conflicts can be avoided. On the other hand, there are problems for the 

future regarding transboundary water management. Climate change seen today may affect 

and downturn the possibilities of transboundary water management in the future. The 

climate change could possibly lead to conflicts in the future where states want control 

surrounding the water resources.  

 

Therefore, it is of the utmost importance that laws, frameworks and guidelines regarding 

transboundary water management today consider research about the climate of the future. 

By building strong partnerships today surrounding water resources, food and productions 

maybe conflicts in the future can be prevented. Where the UN’s Sustainable Development 

Goals can be reached by the year of 2030. Sustainable development in school is an 

important part of promoting democratic citizens of the future. By discussing and teaching 

about sustainable development, students are given good opportunities to continue the 

work on sustainable development. In this study’s questionnaire survey, students find that 

sustainable development is something that the school should highlight. Students are also 

willing to sacrifice to achieve sustainable development goals.  

 

NYCKELORD: Gränsöverskridande vatten, hållbar vattenhantering, hållbar 

utveckling, vatten, vattenkonflikter.   
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1.  INTRODUKTION  
 

1.1  Problemformulering 
 

Människans utveckling har skett på bekostnad av jordens resurser. Vatten är en 

nödvändighet för överlevnad, flera problemområden existerar kring vattenhantering där 

det inte finns några enkla lösningar. Undersökningen beskriver olika problem som 

människan står inför.  

 

En förutsättning för att liv ska existera på jorden är vatten. Vattenhantering är idag 

sannolikt en av det mest kontroversiella frågorna för mänskligheten. En befolkning som 

fortsätter växa exponentiellt påverkar vår planet och de resurser som finns. 

Miljöförändringar som förekommit till följd av människans utveckling har lett till 

förändringar av vattenflöden runt om på jorden. Teknikutveckling har lett till regleringar 

av vattnets säsongcykler, till exempel har stora vattenflöden på våren reglerats. 

Miljöförändringar har gjort att kvaliteten och kvantiteten av vatten har förändrats runt om 

på jorden. Kraven blir större på nationers och staters förmåga att fredligt hantera och lösa 

konflikter som berör vattenhanteringen. Nationerna behöver enas om hur distributionen 

av vattenresurser ska hanteras för att undvika konflikter. Stabila relationer mellan stater 

erfordras såväl på en regional som global nivå för att förhindra konflikter. Vattenfrågan 

blir en central fråga för mänskligheten i utvecklingen för en hållbar framtid (Delli Priscoli 

& Wolf, 2009, ss. 1-3).   

 

Vattentäkter besvärar sig inte över vilken nation eller stat som de tillhör. Delli Priscoli 

och Wolf (2009, ss. 1-3) skriver att det idag finns 263 vattentäkter som korsar staters 

gränser och deras olika politiska uppfattningar. Dessa internationella vattentäkters yta 

motsvarar 45,3 procent av jordens landyta och påverkar ungefär 40 procent av jordens 

befolkning. Vatten har under tidens gång orsakat politisk spänning mellan nationer som i 

vissa fall övergått till väpnade konflikter. Konflikter mellan araber och israeler, indier 

och pakistanier, amerikaner och mexikanare, är exempel på konflikter runt om i världen. 

Ovanstående konflikter är några exempel på hur det ser ut i världen. Flera av dessa stater 

hävdar sin rätt till vattnets flöde. Vatten är en resurs på jorden som inte kan ersättas av 

något annat (olja kan bytas ut mot förnybar energi). Försämras vattentäkter i större 

utsträckning blir problematiken stor. Samarbetet kring vattenfrågor behöver utvecklas på 
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lokal, regional, och global nivå.  Det finns ett stort behov av välutvecklad internationell 

lag som på ett hållbart sätt arbetar för en utveckling (ibid). 

 

Genom människans utveckling finns det flera konflikter som uppstått på grund av 

vattenhanteringen. Konflikter kring vattenhantering finns på många ställen i världen. I 

Kalifornien sprängde missnöjda jordbrukare en vattenledning som skulle föra vatten till 

Los Angeles för att protestera mot hur vattenhanteringen hanterades i delstaten. Det krävs 

därför samarbete på internationellnivå eftersom vattenhantering blir allt viktigare i följd 

med att befolkningen på jorden ökar (ibid). 

 

Inom internationella organisationer, har politiker och vattenspecialister sedan år 2000, 

börjat använda begreppet vattenskydd i allt större utsträckning. Vatten och dess 

användningsområden har fått en större innebörd i den globaliserade världen. I Afrika är 

problematiken kring vattenhantering den att det är översvämningar i vissa områden och 

svår torka i andra. Problematiken visar att behovet av en bättre vattenhantering är 

nödvändig, eftersom vattenresurser idag inte används på ett hållbart sätt. Genom att arbeta 

med olika strategier som tagits fram på internationella möten kan Afrika nå en hållbar 

vattenhantering. Strategier från latinamerikanska och asiatiska stater används nu i Afrika 

för att nå en hållbar vattenhantering. Bättre samarbeten på lokal, nationell och 

internationell nivå, ger bättre förutsättningar att lösa konflikter som skapats kring vatten. 

Genom att förstå hur konflikter kring vatten skapas, kan strategier som förhindrar 

konflikter utformas så stater och nationer kan arbeta mot en hållbar vattenhantering 

(Pandey, 2011, ss.157-158). 

 

Vattenresurser har förändrats i takt med människans utveckling. Förbrukning av vatten 

har ökat på grund av befolkningstillväxt på jorden samt de vattenresurser som behövs för 

jordbruk, kreatur och vattenkraftverk. Samtidigt har förändringen skapat 

arbetsmöjligheter, föda och energi till befolkningen. Den mänskliga utvecklingen har lett 

till en förändring kring flödesregimer i stora floder och påverkat vattenreservoarer i allt 

större utsträckning. Geografer har länge tittat på förändringar som inträffat i naturen på 

grund av den mänskliga påverkan. Den tyska geografen Humboldt började år 1800 göra 

en fallstudie på en sjö i Venezuela, studien undersöker förändringar av vattennivån i sjön 

Valencia. Från åren 1800 till 1968 sjönk vattenytan från 422 meter över havet till 405 

meter över havet. Minskningen på 17 meter över 168 år tror forskarna beror på 
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människans påverkan, där avskogning påverkade tillrinningen som tidigare fyllde upp 

sjön (Goudie, 2013, ss. 148-150). 

 

Goudie (2013, ss. 148-150) beskriver ett annat geografiskt område som drabbats hårt av 

människans utveckling är Aralsjön. Sjön har från 1960-talet till idag påverkats i så stor 

utsträckning att sjön har gått från en stor vattenyta till fyra mindre sjöar i samma område. 

År 2008 fanns bara 15,7% av Aralsjön kvar. Minskningen beror till stor del på att 

vattenflödet till sjön har minskat, och orsaken till det minskande flödet beror på 

jordbruksutveckling och framförallt konstbevattning av bomullsodlingar. Följderna av 

vattenminskningen i Aralsjön har påverkat området i stor utsträckning.  Tidigare områden 

som varit under vatten är idag exponerat av sol och vind vilket ökat erosionsprocesser. 

Markkvalitén i området har försämrats och blivit salt, salthalten kring Aralsjön har blivit 

20 gånger högre sedan 1960-talet. Aralsjön är inte ensam när det kommer till sjöar som 

påverkats av människans utveckling. Liknande händelseförlopp syns kring Döda havet. 

Minskningen av tillflödet av vatten från Jordanfloden och större uttag av grundvatten på 

grund av en växande befolkning de senaste decennierna har inneburit att Döda havets 

vattennivå sjunkit. Vattennivån har minskat med 20 meter under perioden (ibid).  

 

Vatteninstitutioner har under det senaste århundrandet genomgått en förvandling runt om 

i världen. Reformer på lokal, regional och globalnivå har påverkat arbetet geografiskt och 

politiskt. Dock återstår en lång väg för att nå en vattenhantering som är hållbar för 

framtiden. Centraliserad kontroll där stater beslutar vattenhanteringen dominerar 

fortfarande. En förändring kring centraliserade vatteninstitutioner har skett sedan 1990-

talet där andra intressenter av vattenstyrningen har lett till en privatisering av 

vattenanvändningen.  Komplexiteten kring hur vattenhantering ska skötas på ett hållbart 

sätt har ökat (Agnew & Woodhouse, 2011). 

 

I problemformuleringen har vatten beskrivits som en nödvändighet för liv på jorden och 

människans utveckling. Vattenhantering har det senaste seklet blivit allt viktigare, en 

hållbar vattenhantering är en förutsättning för att konflikter ska undvikas. Stater och 

nationer behöver arbeta tillsammans på lokal, regional och global nivå för att en hållbar 

utveckling kring vatten ska kunna ske. Denna uppsats tittar närmare på hur stater och 

nationer arbetar för att nå en hållbar vattenhantering samt hur människan påverkat 

vattenflöden. 
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1.2  Syfte och frågeställningar 
 

Syftet med uppsatsen är att undersöka hur stater arbetar med vatten utifrån ett 

hållbarhetsperspektiv. Uppsatsen kommer även lyfta fram vattenhantering och konflikter 

som uppstår kring vatten. Ett bisyfte är att studera hur elever på gymnasial nivå upplever 

begreppet hållbar utveckling och hur det lyfts fram i undervisningen.  

 

•   Hur agerar stater för att uppnå en hållbar vattenhantering? 

•   I vilken omfattning kan vattenhantering påverkas när det blir konflikt mellan 

grannstater som delar på vattenresurser? 

•   Hur lyfter gymnasieskolor fram hållbar utveckling i sin undervisning? 
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2.  METOD  
 
Kapitlet bearbetar olika metoder som uppsatsen nyttjar i form av litteraturstudie, undersökningar, urval 

av respondenter, kvantitativa och kvalitativa intervjuer, samt etiska tillvägagångssätt. 

 

2.1  Etiskt övervägande 
 

Det finns fyra stycken etiska principer som skall beaktas vid genomförande av 

forskningsstudier. Den första principen är informationskravet. Forskaren ska berätta vad 

själva forskningen handlar om (innehåll) när (tidpunkt) och hur den är genomförd 

(intervjuer eller observationer). Deltagare i en studie har rätt att veta vilka moment som 

ingår i forskningen, de har även rätt att avsluta deltagandet i forskningen ifall de önskar 

det. Den andra principen som beskrivs är samtyckeskravet, deltagare i forskningen skall 

veta att de är med i en undersökning. Genomförs studie med ungdomar som inte är 

myndiga ska samtycke sökas hos vårdnadshavande. Den tredje principen som lyfts fram 

är konfidentialitetskravet, forskare ska se till att alla personer som är med i studien ska 

behandlas med största möjliga konfidentialitet. Slutligen nämns också nyttjandekravet 

som betyder att alla uppgifter som samlas in om en person enbart får användas till 

forskning och ingenting annat (Hwang & Nilsson 2011, s. 87). 

 

Likt Hwang och Nilson lyfter Trost (1993 ss. 63-65) fram etiska aspekter som behöver 

understrykas och övervägas när intervjuer och datainsamling sker. Trost beskriver hur 

integritet och värdighet måste bibehållas för personer som ingår i en undersökning, samt 

att material som samlas in vid intervju och enkäter förvaras på ett säkert sätt. Trost 

beskriver även hur kvalitativa intervjuer bör redovisas för att inte medverkande ska bli 

igenkända av andra som tar del av undersökningen. Samtyckekravet som Hwang och 

Nilsson beskriver tidigare är ofrånkomligt viktigt att ha när en intervju ska genomföras.  

 

2.2  Undersökningens urval  
 

Urval kan göras på flera olika sätt, litteraturen beskriver tre urvalsstrategier som kan 

användas. Bekvämligheturvalet, snöbollsurvalet och det avsiktliga valet. Det avsiktliga 

valet innebär att personer med expertis inom området väljs ut, detta för att ge studien en 

högre validitet. Bekvämlighetsurvalet innebär att fråga personer som är tillgängliga för 
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undersökningen, till exempel att fråga en klass av elever att delta (Kristensson, 2014, ss. 

128-131).  

 

Följande undersökning bygger på två stycken semistrukturerade intervjuer därutöver 

byggs undersökningen på en kvantitativ undersökning och en litteraturstudie kring hållbar 

vattenhantering. I de två kvalitativa intervjuerna är urvalet enligt Kristensson (2014) 

definition det avsiktliga valet. Detta innebär att personerna för intervjun valts ut 

strategiskt. Genom att ha valt enligt denna metod skapas en högre validitet för 

undersökningen eftersom personer med stor expertis inom vattensfären valts ut.  

 

För att skapa ett mervärde för undersökningen föll valet på att intervjua två personer där 

en intervju undersöker hållbar vattenhantering på en global nivå, framförallt på den 

Afrikanska kontinenten. Den andra intervjun undersöker frågan kring 

dricksvattenhantering i Sverige. I båda intervjuerna lyfts aspekter kring människans 

utveckling fram och hur den påverkat vattenhanteringen. I intervjuerna fick de även 

förklara hur de ser på staters agerande kring vattenhantering. Den ena intervjun 

genomfördes via Skype och den andra intervjun gjordes ansikte mot ansikte i ett 

konferensrum. Den initiala kontakten med det avsiktliga valet av intervjupersoner togs 

via mail. 

 

2.2.1  Presentation av intervjupersoner 
 

Den första intervjupersonen är Klas Sandström. Klas har 25 års erfarenhet kring 

vattenresursfrågor. Klas har i sitt arbete rest jorden runt och arbetat med 

vattenresursfrågor i många stater. Han har även varit kursledare för Sidas internationella 

träningsprogram i mellanöstern. Sedan några månader tillbaka arbetar Klas som rådgivare 

åt Somalias vattenministerium på uppdrag av Världsbanken. 

 

Den andra personen som intervjuats är kemiingenjören Linda Westeson. Linda har i rollen 

som ingenjör arbetat med reaktorsäkerhet på två av Sveriges kärnkraftverk. Innan Linda 

började på Länsstyrelsen i Kronoberg arbetade hon ett antal år på den tekniska 

förvaltningen i Växjö kommun med analys av dricksvatten. Idag arbetar Linda som expert 

med långsiktig och strategisk dricksvattenhantering för Kronobergs län. 
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2.3  Litteraturstudie 
 

Litteraturstudie bygger på studier av tidigare litteratur inom området. Krav på den 

litteratur som används i studien är att den är vetenskapligt utformad. En litteraturstudie 

kan också kallas för en forskningsöversikt över tidigare forskning i ämnet. En 

litteraturstudie bygger på att ställa specifika och avgränsande undersökningsfrågor. 

Utifrån de framtagna undersökningsfrågorna söks efter litteratur från databaser som berör 

vattenhantering. 

 

2.4  Intervju 
 

För att nå en god validitet i en kvalitativ undersökning behöver studiens trovärdighet i 

undersökningen vara hög. Trovärdighetsbegreppet är något skribenten behöver ta 

ställning till när en undersökning görs. ”Trovärdighetsbegreppet kan sägas bestå utav 

fyra dimensioner: tillförlitlighet, överförbarhet, giltighet och verifierbarhet” 

(Kristensson, 2014, s. 124). Alla dimensionerna är betydande för att en studie ska få god 

validitet. För att resultatet ska nå en hög validitet eller god sanningshalt finns det olika 

tillvägagångssätt. Ett sätt för en kvalitativ intervju att öka tillförlitligheten är att medvetet 

göra ett urval av dem som ska intervjuas, d.v.s. att välja ut personer som redan har en 

expertis kring området som ska undersökas (Kristensson, 2014, ss. 124-126).  

 

Överförbarhet är en annan dimension som berörs vid en kvalitativ intervju. Om resultatet 

av undersökningen kan överföras till något annat sammanhang så ökar trovärdigheten för 

studien. Giltighetsdimensionen berör resultatet undersökningen får fram och hur 

materialet ställer sig över tid. För att öka giltighetsdimensionen av en kvalitativ intervju 

kan en intervjuguide vara till god användning (ibid). 

 

Slutligen beskrivs verifierbarhetsdimensionen, vilket innebär hur väl resultatet av 

undersökningen samlats in. Ifall det finns möjligheter till tolkning av materialet eller inte. 

Genom ett väl presenterat resultat minskar möjligheten för läsaren att göra tolkningar på 

det som presenteras. Ett sätt att stärka verifierbarheten i en undersökning är att skriva ut 

intervjuerna som gjorts så läsaren kan ta del av den informationen (ibid).  

 

När identifieringen av en lämplig undersökningsfråga skett och ett syfte för 

undersökningen nåtts, finns det två alternativa tillvägagångssätt beroende på vilket 
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fenomen som ska undersökas, induktiv eller deduktiv. En induktiv kvalitativ 

utgångspunkt för en intervju bygger på studerandet av ett fenomen som sedan kopplas 

ihop med en modell, teori eller hypotes. En deduktiv undersökningsfråga belyser en redan 

given modell, teori eller hypotes där undersökningens syfte är att fördjupa förståelsen 

mellan redan befintliga modeller eller teorier (Kristensson, 2014, ss. 127-128).  

 

Intervju beskrivs som en vanlig kvalitativ metod, och är ett effektivt redskap för den 

kvalitativa forskaren. Intervjuaren kan beskriva ett händelseförlopp, eller framställandet 

av ett visst fenomen i berättelser vilket leder till att frågeställning blir tydlig och därmed 

besvarad. Tidigare var det vanliga att intervjuer genomfördes ansikte mot ansikte. 

Teknikutvecklingen har gjort det vanligare att utföra intervjuer inte enbart ansikte mot 

ansikte utan även över videosamtal eller Skype (Alvehus, 2014, ss. 80-86). 

 

En intervju kan genomföras på flera sätt, strukturerad, semistrukturerad eller 

ostrukturerad. En semistrukturerad intervju bygger på ett formulär med redan planerade 

frågor såväl öppna som strukturerade. I en semistrukturerad intervju har respondenten en 

större möjlighet att påverka intervjuns innehåll genom att lyssna på innehållet och ställa 

följdfrågor som berör fenomenet undersökningen ska belysa (ibid). 

 

2.5  Enkätundersökning 
 

Genom en enkätundersökning tas data fram som sammanställs och analyseras. Ett 

problem med enkäter är att det är svårt att få fram bra data. Frågeställningen bör vara 

tydlig och enkel så att frågorna inte missförstås eller inte begrips av den svarande. Ett sätt 

att minska risk för missförstånd är att använda kryssfrågor med svarsalternativ. Enkäter 

är ett tidskrävande sätt för att få in primära data, ett annat problem är att svarsfrekvensen 

är låg när enkäter skickas ut (Peters, 2017, ss. 118–122). 

 

Undersökningsfrågor kan konstrueras på flera sätt, genom att utgå från reliabilitet och 

validitet är det sannolikt att frågorna blir av god kvalité. Reliabilitet, frågorna i 

undersökningen ska uppfattas på samma sätt utav olika personer, validitet att frågorna 

som ställs behandlar det problemområde undersökningen syftar på. Genom att testa frågor 

i verkligheten kan reliabiliteten och validiteten styrkas och se ifall de håller en god 

standard. Det finns fördelar med att själv lämna ut enkätfrågor till de medverkande. 
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Möjligheten finns att vara nära till hands fall det skulle uppstå oklarheter kring 

svarsalternativen samt att motivera personer till att besvara enkäten för att minimera 

bortfallet i undersökningen (Dimenäs, 2016, ss. 82–96).  

 

2.6  Metodkritik 
 

I studien har bekvämligheturvalet och det avsiktliga valet varit grunden till 

undersökningarna, tidigare beskrivet av Kristensson (2014). Det avsiktliga valet har 

använts vid urvalet till intervjuerna, och personer med god kunnighet kring ämnet 

vattenhantering har valts ut. I enkätundersökningarna har bekvämlighetsurvalet legat till 

grund för undersökningen. Enkäter har delats ut till elever där min praktik genomförts. 

 

De kvalitativa intervjuerna bygger på Kristenssons (2014) fyra dimensioner av 

trovärdighetsbegreppet, tidigare beskrivet i intervjukapitlet. Genom att ha de fyra 

dimensionerna i åtanke när intervjuerna genomfördes får undersökningen en högre 

validitet. Sammanställningen av intervjuerna i form av citat ger läsaren en klarare bild av 

undersökningen, risken för tolkningsfel minskar.  

 

Det deduktiva syftet som studien bygger på beskriver Kristensson (2014) som ett 

tillvägagångssätt där undersökningen ska ge fördjupande kunskap kring de teorier som 

redan finns. Genom att titta närmare på de teorier som finns kring hållbar vattenhantering 

och koppla det till kvalitativa intervjuer är förhoppningen att uppsatsen ger en djupare 

förståelse kring hållbar vattenhantering.  

 

Trost (1993, ss. 61-62) beskriver hur intervjuade personer ska ges möjligheten att läsa 

igenom intervjun efter det att den genomförts. Genom att ge den intervjuade möjligheten 

att läsa igenom intervjun minskar risken för eventuella missförstånd och 

missuppfattningar. I de kvalitativa undersökningarna ställdes frågan till de intervjuade 

ifall de ville ta del av transkriberingarna efter det att de var sammanställda. En av de 

intervjuade ville ta del av transkriberingen.  

 

Tillvägagångsättet för den kvantitativa enkätundersökningen är följande. Frågorna i 

undersökningen har blivit konstruerade utifrån reliabilitet och validitet för att undvika 

missförstånd som Dimenäs (2016) belyser. Undersökningens frågor är redovisade under 
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bilagor. Enkäterna utfördes på en gymnasieskola där fyra klasser svarade på enkäten. Tre 

utav dessa fyra klasserna svarade på enkäten under en geografilektion, och den sista 

klassen under en historielektion. Eleverna blev informerade om att enkäten var helt 

anonym och frivillig, och när deltagaren sa att det var okej blev det ett muntligt 

samtyckekrav enligt Hwang och Nilsson (2011). Eventuell kritik kring enkätresultatet är 

att inte samtliga deltagare läst geografi på gymnasiet, vilket beror på att det inte ingick i 

deras program. 
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3.  TEORETISKT RAMVERK  
 

Kapitlet innehåller teorier som bearbetar gränsöverskridande vattenhantering och ramverk för 

vattenresurser i framtiden. En hållbar vattenhantering som innebär att dagens behov tillgodoses utan att 

äventyra framtida behov. 

 

3.1  Gränsöverskridande vattenhantering 
 

Genom åren har forskare tittat närmare på hur gränsöverskridande vattenförvaltning är 

mellan stater och nationer. Vattenresurser som delas mellan parterna, antingen som en 

flod, grundvattentäkter eller en sjö. Transboundary Water Management (TWM) bygger 

på forskning kring vattenförvaltning som är gränsöverskridande (Kim & Glaumann, 

2012, ss. 4-5). Genom att göra en kartläggning kring vattenproblematiken mellan stater 

på regional eller internationell nivå, kan identifiering av kunskapsbrister runt 

vattenhantering göras. Riktlinjer som framtas genom TWM kan sedan användas vid 

beslutsfattande processer kring vattenförvaltning som är gränsöverskridande (ibid). 

 

Gränsöverskridande vattenhantering bygger på organisationer som arbetar med stater och 

ger staterna tekniskt stöd, bistånd och juridiska ramar kring vattenhantering. Vikten av 

att ge staterna möjligheten att lyckas med den grundläggande vattenhanteringen ger även 

staterna möjligheterna att utvecklas hållbart. Tillämpning av grundläggande TWM 

effektiviserar vattenhanteringen samt användningen av vattenresurser (Kim & Glaumann, 

2012, s. 18). 

 

3.2  Framtidsplaner kring hållbar vattenhantering 
 

Förenta Nationerna (FN) har tagit fram rapporter vilket beskriver framtidsplaner som 

stater kan arbeta utifrån. Framtidsplanerna beskriver metoder hur vattenhantering kan ske 

på ett hållbart sätt. I FN:s rapport 2018 beskrivs Nature-Based Solutions for Water (NBS) 

som ska bidra till förbättrad vattenhantering. NBS inspiration är att efterlikna naturliga 

vattenprocesser vilket bevarar ekosystemet. NBS vill utveckla vattenhanteringen i ett 

brett spektrum som påverkar produktionen av livsmedel, jordbruk och miljö. Inom NBS 

vill politiker fastställa gemensamma mål som ska hjälpa till med identifieringen av olika 

problemområden där vattenhanteringen är ett. Målsättningen är att år 2030 ha hittat ett 
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tillvägagångsätt som stödjer en hållbar utveckling kring vattenhanteringen (WWAP, 

2018, ss. 2-8).  

 

Forskare beskriver att hållbar vattenhantering inte kommer att uppnås genom vanliga 

affärsmetoder, istället behöver vattenhanteringen ske i samverkan med naturen. NBS 

arbetar med att flytta vattenhanteringsfrågor från ett affärsmässigt spelrum där den 

ekonomiska faktorn har stor betydelse. Genom att arbeta med vattenhantering som 

uppfyller hållbarhetsmålen från FN, kan framsteg mot en hållbar livsmedelproduktion 

göras. I sin tur förbättras vattenförsörjningen för mänskligheten. Stater som arbetar 

utifrån FN:s riktlinjer när det gäller vattenhanteringen får tillgång till utbildning samt 

investeringsbidrag, som också leder till hållbar utveckling (ibid). 

 
The application of NBS for water also generates social, economic and environmental co-

benefits, including improved human health and livelihoods, sustainable economic growth, 

decent jobs, ecosystem rehabilitation and maintenance, and the protection and enhancement 

of biodiversity. 

(WWAP, 2018, s. 3) 

 

Även om stater väljer ett hållbart tillvägagångsätt kring vattenhantering finns det en 

problematik. Politiker och vattenorganisationer ignorerar NBS trots att alternativen har 

bevisats vara framgångsrika. Stater väljer istället att investera i infrastruktur, där 

vattenresurser prioriteras bort (ibid).  

 

3.3  Hållbar utveckling i skolan 
 

Begreppet hållbar utveckling introducerades 1981 av den amerikanska miljövetaren och 

författaren Lester Brown. Begreppet lanserades av Världskommissionen för miljö och 

utveckling. Hållbar utveckling kan delas in i tre dimensioner ekologisk, social och 

ekonomisk hållbarhet. Definitionen av hållbar utveckling är följande: 

 
En hållbar utveckling är en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra 

kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov. 

(FN-fakta hållbar utveckling, 2016, s. 1) 

 

Hållbar utveckling är idag ett begrepp som skolan ständigt arbetar med. I läroplanen för 

gymnasieskolans uppdrag beskrivs hållbar utveckling på följande sätt: 
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Miljöperspektivet i undervisningen ska ge eleverna insikter så att de kan dels själva medverka 

till att hindra skadlig miljöpåverkan, dels skaffa sig ett personligt förhållningssätt till de 

övergripande och globala miljöfrågorna. Undervisningen ska belysa hur samhällets 

funktioner och vårt sätt att leva och arbeta kan anpassas för att skapa hållbar utveckling. 

(Skolverket, 2011a, s. 4) 

 

Under de senaste decennierna har miljöfrågan fått ett allt större fokus, där tre olika 

dimensioner för hållbar utveckling lyfts fram allt mer. För att människan ska kunna 

utvecklas och leva på ett hållbart sätt, krävs det att utveckling sker som inte äventyrar 

kommande generationer, utan att utvecklingen sker ekologiskt, ekonomiskt och socialt 

hållbart. För att det ska ske behövs ett lärande kring hållbar utveckling. Ett lärande som 

möjliggör att ett mönster kan brytas (SOU 2004:104, ss.70-73).  

 
Utbildningens förhållande till hållbar utveckling kan vara paradoxalt. Relationen mellan 

utbildning, födelsetal och uttag av resurser från naturen får illustrera detta. När flertalet 

invånare i ett land, kvinnor såväl som män, får utbildning så leder detta ofta till minskade 

födelsetal. Även utbildning och resursuttag per capita. Detta beror på att hög utbildning ger 

förutsättningar för högre materiell välfärd. Därmed åstadkommer länder med hög 

utbildningsnivå de största ekologiska avtrycken. 

(SOU 2004:104, s. 71) 

 

Det är således av stor betydelse att utbildning idag lägger större tyngd på hållbar 

utveckling och dess innebörd kring de olika dimensionerna, då världen står inför flera 

utmaningar de kommande åren. Lärandet kring hållbar utveckling behöver komma från 

lokal nivå för att sedan växa vidare till regional och slutligen global nivå. På en lokal nivå 

kan hållbar utveckling först handla om energiförsörjning, transportnät eller 

vattenhantering (ibid).   

 

3.4  Styrdokument 
 

I gymnasieskolan finns möjligheten att läsa geografi 1 och 2. Geografi 2 bygger på 

innehållet i kursen geografi 1. Ämnets syfte bygger bland annat på hur elever ska förhålla 

sig till begreppet hållbar utveckling.  

 
Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla kunskaper om jordens 

varierande livsmiljöer, deras utveckling, föränderlighet, resurser och sårbarhet, samt om 
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möjligheter och problem med att möjliggöra hållbar utveckling. I samband med frågor om 

hållbar utveckling ska eleverna ges möjlighet att analysera till exempel konsekvenser av en 

klimatförändrad värld, tillgång till vattenresurser och odlingsbar mark, naturgivna risker och 

hot, naturresursanvändning och resurskonflikter samt social rättvisa och solidaritet utifrån 

olika perspektiv som kön, sexualitet, klass och etnicitet. Undervisningen ska leta till att 

eleverna utvecklar en global geografisk referensram där kunskaper om egna och andras 

livsmiljö är en del. 

(Skolverket, 2011b, s. 1) 

 

Genom att titta på syftet med undervisningen syns en röd tråd kring att hållbar utveckling 

är en stor del av undervisningen. Även hur elever ska förhålla sig till olika former av 

naturresurser och konflikter som kan uppstå. Det är uppenbart att undervisningen kring 

geografi på gymnasieskolor ska innefatta begreppet hållbar utveckling, och där 

undervisning kring resurser, exempelvis vatten, lyfts fram. Enkäten som utgör en liten del 

av uppsatsen behandlar hur elever arbetat med begreppet hållbar utveckling.  
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4.  HÅLLBAR VATTENHANTERING 
 

I problemformuleringen beskrevs olika problem kring vattenresurser. På grund av allt större efterfrågan 

hos den växande befolkningen. Mängden vatten som behövs för att skapa livsmedel och andra produkter 

kräver en god vattenhantering. För att inte äventyra kommande generationers vattenresurser krävs det att 

vattenhanteringen planeras hållbart mot framtiden.  

 

4.1  Hur stater agerar för att uppnå en hållbar vattenhantering  
 

Gränsöverskridande vattenhantering mellan stater är idag allt vanligare då floder, sjöar 

och vattentäkter som är gränsöverskridande försörjer människor med vatten. I dagens 

globala värld är efterfrågan på rent vatten allt större. Vatten är idag en resurs som inte är 

självklar för alla. För att stater ska kunna utvecklas på ett hållbart sätt krävs ett samarbete 

kring vattenresurser vilket främjar ett fredligt handlingssätt kring vatten (UN-water, 2018, 

s.2). 

 

Om stater inte arbetar med förbättringar kring gränsöverskridande vattenhantering finns 

risk för konsekvenser, vilket kan försämra tillvaron för många människor. 

Vattenförsörjning som inte fungerar kan vara den gnistan som startar en konflikt inom en 

stat eller mellan stater. För att stater ska undvika negativa konsekvenser kring 

vattenförsörjning behöver stater införa gränsöverskridande vattenresursförvaltning, vilket 

kan skapa en stabilitet i området. Hanteringen av vattenresurser blir allt viktigare i en 

omvärld med ökande befolkning och en önskan om ekonomisk tillväxt. Genom 

gränsöverskridande vattenhantering som bygger på vattenlagar och institutionella ramar 

kan stater lägga grunden till en god utveckling (ibid). 

 

Vid tidigare forskning gällande gränsöverskridande vattenhantering, har forskare studerat 

internationella vattenkonflikter. 2003 fanns 450 internationella avtal gällande 

vattenhantering mellan stater (Kim & Glaumann, 2012, ss. 4-5). Forskare har även försökt 

att identifiera vilka problem som kan leda till konflikter. Genom att identifiera 

problemområden kring vattentäkter som är gränsöverskridande måste andra faktorer även 

vägas in, exempelvis socioekonomiska och geopolitiska data. Forskares bedömning kring 

dessa faktorer kan sedan leda till samtal mellan stater. Transboundary Water 

Management (TWM) föreslår förbättringar kring den internationella strukturen mellan 

staterna, vilket kan leda till bättre hållbar vattenhantering i framtiden (ibid) 
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Vid Nilen, Volta och Mekongfloden finns det gränsöverskridande vattenförvaltningar. 

Vid Mekongfloden har utvecklingen varit mer framgångsrik än vid Nilen och Volta. 

Kring Mekongfloden har TWM-verksamheten arbetat med att upprätthålla en ekologisk 

hållbarhet i området. Kommunikation och informationshanteringen har varit en 

avgörande faktor för ett framgångsrikt samarbete mellan staterna kring Mekongfloden 

och Mekong River kommission. Konfliktförebyggande verksamhet kring TWM har 

kommit betydligt längre i den akademiska världen. Det finns fortfarande en lång väg att 

gå, speciellt när det handlar om praktiska delar med TWM, framför allt längs med Nilen 

och Volta. TWM erbjuder verktyg kring konflikthantering när det gäller 

gränsöverskridande samarbete. Verktyg är ofta information samt juridiska ramar kring 

vattenhantering (ibid).  

 

Forskare kring TWM arbetar för att gå från 

konflikter till ett hållbart samarbete mellan 

stater. Nyetablerande TWM-organisationer har 

arbetat fram tre stycken kategorier som 

tydliggörs i figur 1, som stater kan arbeta 

utifrån för att nå en större framgång. TWM 

eftersträvar att förhindra konflikter och 

förbättra den regionala stabiliteten, där staterna 

tillsammans upprätthåller en ekologisk 

hållbarhet. Kategorierna bygger på 

förebyggande effekter mot konflikter, 

upprätthålla ekologisk hållbarhet samt att maximera ett framgångsrikt samarbete med 

goda utvecklingsmöjligheter. Triangeln för TWM syns i figur 1 (Kim & Glaumann, 2012, 

ss. 8-9). 

 

Gränsöverskridande vattenhantering och den förvaltning som processen kräver är en 

komplicerad fråga. Flera andra processer erfordras och måste vägas in. Juridiska, sociala 

och ekonomiska synvinklarna erfordras när det kommer till gränsöverskridande 

vattenhantering. Det krävs att stater har en god kunskap i juridiska, sociala och 

ekonomiska synvinklar för att ett gränsöverskridande samarbete kring vatten ska fungera. 

Synvinklarna sätts på prov när det kommer till vattenhantering, i delar av en stat såväl 

som mellan två stater. Komplexiteten ökar när det gäller vattenhantering som är 

Figur 1: Triangel TWM, Kim & 
Glaumann, 2012, s. 9. 
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gränsöverskridande. Olika metoder, verktyg och riktlinjer som stater använder i sin egna 

vattenhantering måste fungera ihop med angränsade stater. När stater arbetar med 

gränsöverskridande vattenhantering behöver metoderna, verktygen och riktlinjerna 

samköras för att skapa en hållbar utveckling. Samkörningsprocessen kan vara 

tidskrävande och olika ställningstagande mellan staterna krävs för ett gränsöverskridande 

samarbete ska fungera (Ganoulis & Fried, 2011, ss. 9-25).  

 

Gränsöverskridande vattenhantering kräver att olika förvaltningsinstanser arbetar med 

juridisk, ekonomisk och gemensam informationshantering för att uppnå en hållbar 

vattenhantering. Gemensamma vatteninstitutioner för stater ökar möjligheten till 

gränsöverskridande samarbeten, där information kring vattenresurser delas och 

avrinningsområden av vatten kartläggs. För att nå en hållbar vattenhantering i framtiden 

behövs ett internationellt samarbete mellan stater som delar på vattenresurser och 

samarbeten som bygger på juridiska lagar, riktlinjer och är socioekonomiskt hållbart för 

alla parter. Gränsöverskridande vattenhantering kan vara en nyckel till framgång för en 

hållbar utveckling för mänskligheten (ibid).    

 

4.2  Människans påverkan på vatten 
 

Allt större områden påverkas av människans utveckling. Omfattningen av påverkan i 

olika ekosystem kan leda till en stor påverkan kring vattenhanteringen för människan. 

Behovet av miljöskydd runt sårbara ekosystem är stor, så väl som behovet av att 

restaurering av områden som innehåller mycket vattenresurser (WWAP, 2018 ss. 17-18). 

 

Ungefär 30% av den globala markytan idag består av skog och i skogsområdena syns idag 

ett allt mer försämrat tillstånd (WWAP, 2018 ss. 17-18). I och med människans 

utveckling har behovet av skövling av skog blivit allt större. Betesmarker och slätter utgör 

en stor del av de områdena som påverkats av människans utveckling. Människans 

påverkan beror på stor del på att befolkningen på jorden har ökat (ibid). 

 

Befolkningens utveckling har lett till överutnyttjande av betesmarker. Där fler djur som 

betar bland annat försämrar regnvattnets infiltrationsförmåga. Allt fler betesdjur leder till 

att jorden kompakteras och jorden blir hårdare. Vegetation växer allt sämre då mängden 

betesdjur blir allt större. Regnvatten som inte längre infiltreras i marken skapar en 
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avrinning på markytan och jorderosionsprocesser sker. Konsekvensen blir att nya 

betesmarker för kreatur behövs, vilket leder till ännu mer avskogning (Goudie, 2013, ss. 

32-34). 

 

Den mänskliga påverkan är som störst på vegetationen vid avskogning. Med begreppet 

avskogning menas den skog som huggs ner för att skapa betesmarker eller för andra 

jordbruksändamål, eller temporära kalhuggningar som kanske blir permanenta. Skogen 

används även som bränsle, kol, samt som byggnadsmaterial. Ytans albedo påverkas också 

med avskogningen likt infiltrationen av regnvatten, vilket i sin tur kan leda till jorderosion 

och ytavrinningsprocesser. Avskogning som sker i sluttningar för att skapa 

förutsättningar för betesmark kan ge förödande konsekvenser. Tas träden bort ändras 

jordens hållfasthet då det inte längre finns några rötter. Detta i sin tur kan leda till 

sluttningsprocesser som jordskred (Goudie, 2013, ss. 34-42). 

 

Flera tecken pekar på att införandet av det moderna jordbruket och avskogningen har lett 

till att jordmånen i västra Europa har förändrats i stor utsträckning. Förändringar i 

markens karaktär har skett genom en försurning av jordmånen och podziliserande 

förhållanden där människan planterat barrskog på jordbruksmark. Sedan den senaste 

istiden har även en urlakning av jordmånen skett. Att jordmånen har förändrats är allt 

tydligare och att människans påverkan på jordmånen blivit allt större. När människan har 

ersatt de naturliga skogsområdena till att bli odling och betesmark, har olika relaterande 

processer i jordmånen påbörjats. Genom människans skövling av skog eller plantering av 

barrskog har pH-värdet i jordmånen blivit surare, vilket beror på de basiska ämnena som 

tidigare transporterades med trädens rötter uteblir. Detta leder till att jordmånens pH-

värde förskjuts eftersom de basiska ämnena bidrar till mer neutral jordmån (Goudie, 2013, 

ss. 114-115). 

 

Markförstöring kan kopplas ihop med människans utveckling och de degenererade 

ekosystem som syns idag. Vattenkvaliteten förändras också på grund av 

jordbruksändamål. Erosion av odlingsmarker bär årligen bort 25-40 miljarder ton 

jordmån världen över (WWAP, 2018, s. 19). När jordmånen förändras blir 

vattenkvaliteten påverkad och vatten, kol och näringsämnen transporteras bort med olika 

skördar. Fosfor och kväve tar sig ner till grundvattnet vilket påverkar vattenkvaliteten.  

Jordens salthalt är ett betydande problem världen över och en allt saltare jord i bevattnade 
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områden minskar produktionspotentialen av jordbruksmark. Av de 60 miljoner hektar 

som bevattnas påverkas en femtedel till sämre produktionspotential på grund av förhöjd 

salthalt (ibid).   

 

Vattenresurser påverkas av de klimatförändringar som sker idag där en ökning av 

temperaturen ger konsekvenser kring vattenhanteringsfrågan. Variationer i 

nederbördsmönster påverkar påfyllningen av vattenresurser. Högre temperaturer på 

öppna ytor ger en ökad transpiration av vatten. Med klimatförändringar finns en risk att 

vattenresurser minskar i vissa områden (WWAP, 2015, 65-68).  

 

Vattnets avrinning kan förändras när variationer kring nederbörden uteblir eller när 

nederbörd kommer i större skyfall, vilket då kan leda till översvämningar i områden. 

Förändringar kring nederbörden kan orsaka en förändring av naturliga 

vegetationsmönster (ibid). 

 

Förändringar av nederbörd kopplat 

till klimatförändringar syns också i 

Sverige. SGU (2015:19) har tagit 

fram en rapport som visar hur 

nederbörden kommer förändras 

utifrån olika klimatscenarier. I figur 

2 syns förändringar i 

grundvattennivåer utifrån RCP 8.5 

vilket är ett klimatscenario där 

människan fortsätter med höga utsläpp 

av koldioxid. Sker klimatscenariot 

skulle grundvattennivån i södra 

Sverige påverkas. Mellan februari och oktober sker en sänkning av grundvattnet. 

Minskningen beror framför allt på ökad avdunstning på hösten till följd av en högre 

temperatur. Grundvattenminskningen beror också på en förlängd odlingssäsong, då 

växter behöver mer vatten och grundvattnet inte fylls på som tidigare. Ökad nederbörd 

under vinterhalvåret syns också och nederbörden på vinterhalvåret blir otroligt viktig för 

att grundvattennivåerna ska fyllas på och klara av högre temperaturer på sommaren 

(SGU-rapport, 2015:19, ss 20-23).  

Figur 2: Grundvattennivå södra Sverige, SGU 
2015:19 s. 22. Hur grundvattnet i södra Sverige 
kommer sjunka mellan februari och oktober ifall 
RCP 8.5 sker. 
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4.3  Konflikter kring vatten  
 

Problematiken kring vattenbrist tror forskare skulle kunna leda till väpnade konflikter 

mellan stater som delar på floder, vattentäkter eller sjöar eftersom detta redan sker. 

Forskare har registrerat att stater med en allt större befolkning inte har tillräckligt med 

vatten för att producera den mat som befolkningen behöver. Självklart finns tecken på 

väpnade konflikter som inte enbart har grundats kring vattenresurser, men vattenresurser 

kan däremot vara en bidragande faktor till konflikten. Mellanöstern är ett sådan område 

som forskarna har tittat närmare på. När Israel besköt dammkonstruktioner i Syrien 

hotade Syrien att strypa vattenflödet i Jordanfloden. Vattenkonflikter är så mycket större 

än bara vatten, det handlar även om ekonomiska och politiska faktorer (Jägerskog, 2012, 

ss 6-8).  Andra exempel kring vattenkonflikter finns runt floderna Eufrat, Tigris och Nilen 

vilket Sandström (2018) belyste i sin intervju.   

 

Forskning kring vattenhantering och konflikter eller water wars visade sig vara mer 

komplicerat än vad forskare först trodde. Om det enbart skulle handla om konflikter och 

vatten kan ett enkelt samband hittas. Däremot finns det så många andra faktorer som har 

inverkan. Utvecklingen av stater påverkas i stor utsträckning av det ekonomiska och 

politiska landskapet i området. Stabiliteten hos inblandade staterna kring en vattenresurs 

är också av stor vikt för att konflikter ska undvikas, liksom tidigare avtal mellan parterna 

eller privata aktörer som har ett intresse i området (ibid). 

 

Forskare har idag sett ett samband mellan konflikter och staters delade vattenresurser. 

Vattenbrist i ett område behöver inte leda till konflikter istället kan vattenbrist mellan 

stater och nationer leda till ett starkare samband mellan parterna (Jägerskog, 2012, ss 6-

8). Sandström (2018) beskriver ett exempel där staters gränsöverskridande 

vattenhantering varit en framgång. I floden Indus mellan Indien och Pakistan har staterna 

lyckats samarbeta kring vattenresursfrågor trots tre krig. Indus River Kommission träffas 

en gång i månaden där representanter från båda staterna diskuterar hur vattnet ska 

hanteras i den gemensamma floden. Politiska konflikter och tvister kan snarare undvikas 

ifall parterna har ett samarbete kring vattenresurser. Parterna blir beroende av varandra 

tack vare vattnet och målsättningar kring en hållbar vattenhantering (Jägerskog, 2012, ss 

6-8). 
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Ett tillvägagångsätt för minskade konflikter mellan stater är att använda vattnet som en 

gemensam nämnare mellan staterna. Vattenhantering som är gränsöverskridande leder till 

ett samarbete där konflikter kan undvikas (Kim & Glaumann, 2012, s. 9).  

 

Förändringar som idag syns hos klimatet kan leda till förändringar mellan stater när det 

kommer till gränsöverskridande vattenhantering. De avtal som finns idag mellan stater 

bygger på fleråriga medelvärden av nederbörd. Ändras klimatet, där stater med lite 

nederbörd får ännu mindre nederbörd, kommer ett problem kring vattentillgången att 

uppstå. Problem med vattentillgången i sin tur kan leda till att nuvarande avtal kring 

gränsöverskridande vattenhantering ifrågasätts. Ifrågasätts avtalen finns det en 

problematik mellan gränsöverskridande samarbeten vilket möjligtvis kan leda till 

konflikter i framtiden (Jägerskog, 2012, s. 28).  

 

4.4  Framtidsplaner kring hållbar utveckling och vatten 
 

FN:s medlemsländer 

arbetar efter 17 stycken 

globala mål kring hållbar 

utveckling, se figur 3. 

Målen togs fram 2015 och 

kring dessa 17 globala mål 

finns 169 delmål och 230 

globala indikatorer. 

Målen sträcker sig fram 

till 2030 där 

överenskommelser kring 

hållbar utveckling ska nås.  

Målen bygger på tre 

dimensioner av hållbar utveckling, social, ekonomiskt och miljömässigt. Målsättningen 

för målen är att runt 2030 ha avskaffat extrem fattigdom och minska ojämlikheter och 

orättvisor. Målen ska nås på ett hållbart sätt där klimatkrisen parallellt blir mindre 

(Globalamalen.se, 2017a).  

 

Figur 3: 17 stycken globala mål som berör hållbar 
utveckling, målen är framtagna av FN där 
målsättningen är att målen ska nås 2030. 
http://www.globalamalen.se/material/logotyper/, hämtad 
2018-12-09 
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Målsättningen som FN sätter upp med de globala målen berör vattentillgångar, där 

vattentillgångar och hanteringen av vatten behöver fungera som en enande kraft som 

stärker samarbeten mellan stater, istället för att vara en grund till konflikter 

(Globalamalen.se, 2017b).  

 

Ett av de 17 globala målen beskriver rent vatten och sanitet där olika delmål lyfts fram 

gällande vattenhantering. Bland annat lyfts säkert dricksvatten för alla fram, där 

målsättningen är att 2030 ska det vara säkert och ekonomiskt överkomligt att ha tillgång 

på vatten överallt på jorden. Andra delmål beskrivs också mot framtida vattenhantering, 

delmål som bland annat säkra tillgången till sanitet, hygien och toaletter för alla, 

förbättra vattenkvalitet och avloppsrening samt öka återanvändning och effektivisera 

vattenanvändning och säker vattenförsörjning. Alla dessa delmål leder till en 

vattenhantering utifrån de tre dimensionerna av hållbar utveckling, där vatten ska vara en 

självklarhet för alla (ibid). 

 

I Sverige arbetar Länsstyrelserna på olika sätt för att säkra vattenhanteringen mot 

framtiden. Genom att upprätta olika vattenskyddsområden skyddas grundvatten eller 

ytvatten mot föroreningar. Upprättandet av vattenskyddsområden är till för att säkerställa 

tillgången till rent vatten i framtiden. Länsstyrelse har tagit fram föreskrifter som är till 

för att skydda vattenresurser från att förstöras. Föreskrifterna kan handla om att marken 

inte får användas som materialuttag vilket kan förstöra tillgången på vatten i framtiden 

(Länsstyrelsen Kronoberg, u.å.).  
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5.  RESULTAT  
 

Resultatet från litteraturstudien, intervjuerna och avslutningsvis enkätundersökningen presenteras i 

resultatkapitlet. Resultatet bygger bland annat på intervjuer och personerna som intervjuats är Klas 

Sandström och Linda Westeson. I delkapitlet 2.6.1 presenteras personerna mer utförligt.  

 

5.1  Hur agerar stater för att uppnå en hållbar vattenhantering? 
 

Stater arbetar med vattenhantering på olika sätt och vattenhanteringen är i stort kopplad 

till den utveckling som förekommit i staten. Sandström (2018) beskriver i intervjun hur 

staten Somalia lägger grunden för sitt arbete kring vattenhantering: 

 
Det som är på gång nu är att vi ska ha en konferens i Nairobi nästa vecka på tisdag, som jag 

ska vara med på. Då kommer viktiga delar av vattenministeriet från Mogadishu 7-8 personer, 

med ministrar och director general och de främsta personerna kring vatten för Somalia. Det 

här är ett möte som vi har bjudit in till, där vattenministeriet och internationella 

biståndsorganisationer är med. Vi kommer att berätta vad vi tycker är prioriteringar och hur 

vi ser på framtida arbeten. 

(Sandström, 2018) 

 

I Sverige har utvecklingen kring vattenhantering kommit längre. Länsstyrelsens 

Westeson (2018) beskriver hur arbetet i Sverige kring vattenhantering sker:  

 
Vi har ett samordningsuppdrag att vara till stöd för kommunerna i länet. Själva 

dricksvattenförsörjningen ligger ju på kommunernas ansvar. Det vi gör på Länsstyrelsen är 

att till exempel inrätta vattenskyddsområden, där kommunerna då ansöker om att få inrätta 

vattenskyddsområde kring en av sina vattentäkter. Det är mest kommunerna men man har 

även möjligheten att inrätta ett vattenskyddsområde för en privat samfällighet. 

(Westeson, 2018) 

 

Westeson (2018) beskriver hur Länsstyrelsen arbetar med en regionalplan för 

dricksvatten: 
 

Vi arbetar just nu med något som vi kallar regional vattenförsörjningsplan. Det är något som 

alla län ska ta fram, den är till för att lyfta upp behovet av dricksvattenresurser i samhället 

och förhindra att det ska krocka med andra samhällsintressen. 

(Westeson, 2018) 
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Westeson (2018) beskriver hur Länsstyrelsen utbildar och diskuterar hur 

vattenhanteringen ska skötas i området: 

 
Vi samlar VA-cheferna i länets kommuner ett par gånger per år för att diskutera och se vilka 

problemställningar man står inför och vad man har för utmaningar framöver och hur vi på 

Länsstyrelsen skulle kunna hjälpa till. Det kan till exempel vara att göra en kunskapshöjande 

insats om dricksvattenresurser där Länsstyrelsen samordnar en utbildningsinsats. 

(Westeson, 2018) 

 

Utbildning inom vattenhantering beskriver även Sandström (2018) som en grundpelare 

för att stater, som till exempel Somalia ska kunna utveckla sina resurser: 

 
Till början handlar det om en hel del utbildning av folk, kring vattenresurshantering, och lite 

längre fram kring vattenlagstiftningen så man på sikt kan förhandla med uppströmslandet 

Etiopien. Sedan arbeta fram lagar, policys, guidelines som styr vattensektorn som gör att man 

kan börja ta beslut, och börja identifiera vad som behövs göras och skapa en prioriteringslista 

där man tar kontakt med biståndsgivare för att kunna starta upp projekt. 

(Sandström, 2018) 

 

Vidare förklarar Westeson (2018) hur Länsstyrelsen i Kronoberg arbetar med 

dricksvattenhantering, själva processen kring dricksvattnet i länet samt hur de arbetade 

med vattenhantering i somras på grund av den låga nederbörden vi hade i Sverige 2018: 

 
Antingen kan man använda sig av ytvatten från en sjö eller ett vattendrag eller så kan man 

använda grundvatten. Tittar man på Sverige som helhet, så brukar man säga att 50% av 

dricksvattnet är ett ytvatten, 25% är grundvatten och 25% är det man kallar konstgjort 

grundvatten. […] Vi använder oss utav mer grundvatten än ytvatten i Kronoberg. […] 

Fördelen med att ta grundvatten som dricksvatten är att man inte behöver rena det lika mycket 

som ett ytvatten. Ytvatten har ofta större utmaningar och kräver en större reningsprocess, för 

att kunna få ett bra dricksvatten. Så man önskar sig helst ett grundvatten.  

(Westeson, 2018) 

 
En sak som vi har gjort det här året var att redan i början av sommaren gå ut med en 

informationskampanj till allmänheten. För att få upp medvetenheten hos allmänheten att vi 

inte har obegränsad tillgång på vatten. Det var en ganska enkel informationskampanj som 

gick ut i sociala medier med små vattensmarta tips. 

(Westeson, 2018) 
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5.2  Mänsklig påverkan på vattenresurser 
 

WWAP (2018) beskriver att människans utveckling i stor utsträckning har påverkat 

vattenhanteringen i världen. Kust, mark och skogsområden har påverkats och gett följder 

på dagens vattenhantering. Goudie (2013) lyfter fram erosionsprocesser som sker på 

grund av människans utveckling. Med till exempel större behov av betesmark leder till 

avskogning i redan sårbara ekosystem. Fler kreatur på betesmarker som påverkar vattnets 

infiltration ner i marken, och regnvatten som inte längre infiltreras i marken leder till 

snabbare ytavrinning och ytavrinningsprocesser. 

 

WWAP (2018) beskriver hur markförstöring kopplat till människans utveckling 

degenererar ekosystem och vattenkvaliteten försämras på grund av jordbruksändamål. 

Erosionsprocesser bidrar idag med en bortforsling av 25-40 miljarder ton jordmån varje 

år världen över.   

 

Sandström (2018) beskriver hur Etiopens utveckling och deras vattenhantering kan få stor 

påverkan i området:  
 

Nu när Etiopen har börjat ta del av vattnet har Etiopien inte skrivit under internationella 

konventionerna har jag för mig. Dessa internationella riktlinjer handlar om hur man hanterar 

vatten uppströms och nerströms, hur man tar hänsyn till människor som bor nerströms som i 

många årtusenden har använt det vattnet, de finns regler för sådant och detta har inte Etiopien 

skrivit under. 

(Sandström, 2018) 

 

Sandström (2018) beskriver även hur byggnationen av dammar skulle påverka 

vattenhanteringen i Somalia.  

 
Börjar även Etiopien bygga dammar på de floderna som leder till Somalia kommer dessa 

floder att torka bort. Floderna är redan torra 6 månader per år, byggs det då även dammar 

uppströms kommer vattenflödet försvinna helt. Detta skulle leda till att miljontals människor 

nedströms i Somalia skulle bli utan vattenförsörjning. 

(Sandström, 2018) 

 

När det gäller människans påverkan på dricksvattenhanteringen i Sverige beskriver 

Westeson följande: 
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Ja det har absolut påverkat och gör ju fortfarande. […] Som jag beskrev innan vill man helst 

hitta ett grundvatten för dricksvattenproduktion, det hittar man framför allt i stora 

isälvsavlagringar, grusåsformationer. Dessa områdena har historiskt sätt också varit de bästa 

ställarna att anlägga stora vägar, eftersom man har en stabil bra mark som är väl dränerad. 

[…] Det tog väldigt lång tid innan man begränsade och satte stopp för dem vägarna. Nu 

tänker vi lite annorlunda oftast. Men man har ju förlorat en del möjligheter på grund av 

människans utveckling när det kommer till naturlig grundvattenbildning för dricksvatten 

försörjning, genom att man förstört vissa åsar och grustäkter som annars skulle vara lämpliga 

till dricksvattenförsörjning. 

(Westeson, 2018) 

 

5.3  Konflikter eller gränsöverskridande samarbeten 
 

Konflikter kring vattenhantering finns och har funnits genom årens gång. Jägerskog 

(2012) beskriver hur konflikter inte enbart brukar handla om vattenresurser utan det finns 

flera andra underliggande parametrar för att en konflikt ska utvecklas mellan stater. I 

stabila områden är sannolikheten för en konflikt mindre än i områden som är instabila. 

Jägerskog poängterar att vattenresurser idag kan stärka samarbeten mellan stater, där 

staterna blir beroende av varandra genom vattnet. 

 

Att vattenresurser fungerar som ett samarbetsområde beskriver även Sandström (2018) 

där vattenresurser är så livsviktigt att stater inte har råd att kriga runt det.   

 
Dels så tror jag man ska dela upp konflikter här, det är klart att konflikter kan skapas utifrån 

vatten det är ingen tvekan om det. […] Men i många fall verkar det som att stater inser det 

ifall vi börjar bråka på allvar om gemensamma vattenresurser förlorar båda parterna på det. 

Vattnet är för viktigt helt enkelt. 

(Sandström, 2018) 

 

Sandström (2018) beskriver att det ständigt finns konflikter kring vattenresurser. Där 

konflikterna är mellan två byar, stad och landsbygd eller mellan olika delstater i ett land: 

 
I Indien pågår det ständigt ett myller av små konflikter som egentligen inte kallas 

transboundary water management. Ämnet som hanterar gränsöverskridande vatten, handlar 

om konflikter mellan två byar eller mellan delstater i ett land, och i dessa fallen finns det 

mängder med konflikter runt om på jorden.  
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[…] I sådana konflikter är det många som drabbas, problemet är ofta att man saknar verktyg 

för hur vattnet ska delas mellan olika länder eller grupper inom ett land. 

(Sandström, 2018) 

 

Kim och Glaumann (2012) beskriver hur vattenresurser i många fall delas mellan stater. 

Då sker ett så kallat gränsöverskridande samarbete kring vattenhanteringen. 

Transboundary Water Management (TWM) det vill säga samarbeten över gränser som 

bygger på att göra en kartläggning kring den vattenproblematik som finns i området. 

TWM arbetar för en vattenförvaltning vilket ska ge stater en utvecklingsmöjlighet kring 

vattenhanteringen. 

 

Kim och Glaumann (2012) klarlägger hur gränsöverskridande samarbeten kan leda till 

minskande konflikter kring vattenresurser, där vatten blir en gemensam nämnare mellan 

stater. I kapitel 4:1 och 4:3 beskrivs hur TWM arbetar med konfliktförebyggande ändamål 

vilket ska främja stabiliteten i ett område där vattenöverskridande samarbeten finns. 

TWM arbetar med att utbilda diplomater, politiker och vattenorganisationer genom att 

föra öppna dialoger mellan stater. Även att bygga upp ett ramverk av riktlinjer för att öka 

gränsöverskridande vattenhantering och samtidigt minska antalet konflikter.  

 

5.4  Klimatpåverkan kan leda till konflikter 
 

Jägerskog (2012) förklarar hur klimatförändrar som sker idag mycket väl kan få en större 

påverkan på vattenhanteringen i framtiden. Avtal kring gränsöverskridande 

vattenhantering bryts möjligtvis när nederbörden inte längre blir den samma. Jägerskog 

ifrågasätter dessa avtal och deras validitet i framtiden på grund av klimatförändringar där 

konflikter kring vattenresurser inte blir omöjligt. Sandström (2018) beskriver samma sak 

som Jägerskog där klimatpåverkan mycket väl kan leda till problem runt 

vattenhanteringen:   

 
Det gör det säkert, det är redan ont om vatten på stora delar av jorden och är det ont om 

någonting kan man kalla det en ekonomisk resurs. Blir det ännu större efterfrågan på vatten 

kommer priset på vatten öka ännu mer. Konflikterna där det handlar om att kontrollera vattnet 

kommer att öka. Med detta är inte något fundamentalt nytt som sker, i ett område där det är 

brist på vatten idag eller supplies motsvarar inte demand.  
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[…] Dessa problemen kommer med all säkerhet bli större i efterverkning av att klimatfrågan 

blir allt viktigare. I grunden är detta inget nytt men problemen skruvas upp med den globala 

uppvärmningen.  

(Sandström, 2018) 

 

Westeson (2018) beskriver hur Sverige kan påverkas av klimatförändringar, och i Sverige 

handlar det inte om konflikter, utan hur kvaliteten kring dricksvattnet förändras ifall det 

blir varmare i framtiden: 

 
Ja det har vi absolut, även ifall vi har tillgång till dricksvatten av god kvalitet, så finns det 

utmaningar hela tiden. En sak som jag beskrev tidigare var torkan som varit högst aktuell nu, 

samt framtida klimatförändringar som vi ser komma. […] Man tror ju också att dessa 

klimatförändringarna kommer att innebära kraftigare regn under vinterhalvåret med 

översvämningar som följd. […] Detta kan förorena grundvattnet när en snabb transport av 

smutsigt ytvattnet sker.  Sen tror man ju att själva torrperioden blir längre. De magasinen som 

man bygger upp under vinter med grundvattnet ska räcka under en längre period på 

sommaren än vad det gör idag, vilket också kommer bli en utmaning. Vi har en del 

grundvattenmagasin som ligger lite på gränsen av vad de ska. Sen har vi 

befolkningsförändringar som är en annan typ av utmaning. 

(Westeson, 2018) 

 

5.5  Framtidsplaner kring en hållbar vattenhantering 
 

I kapitel tre och fyra beskrivs framtidsplaner kring en hållbar vattenhantering, med 

målsättning att 2030 ha en hållbar vattenhantering i världen.  

 

Sandström (2018) beskriver även vilka framtidsplaner det finns kring en hållbar 

vattenhantering: 

 
Man kan säga att det finns tre principer, dels kan man öka tillgången, pumpa upp mer 

grundvatten, avsalta mer vatten (havsvatten) ifall man har råd och pengar.  I och med 

importen av mat, importeras även virtuellt vatten, vilket är mat som odlats i ett annat land där 

det finns bättre tillgång på vatten. […] Mat kräver extremt mycket vatten för att produceras. 

Man kan ge sig på tillgången av/på vatten vilket är det normala, det är ingenjörernas sätt. Sen 

kan man även titta på demand, hur mycket efterfrågan är, där finns det massor man kan göra. 

Man kan använda sig av bevattning genom droppteknik, istället för att hälla vatten över ett 

stort fält, där 80 % avdunstar. Dropptekniken vid bevattning gör att effektiviteten av 

vattenanvändningen ökar. […] Man kan också introducera nya och smartare 
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jordbrukstekniker, inte nödvändigtvis bevattning utan man använder regnvattnet, alltså rain 

feed agriculture.  

(Sandström, 2018) 

 

Sandström (2018) beskriver vad väl utvecklade stater kan göra för att hjälpa mindre 

utvecklade stater kring sin vattenhantering: 

 
Genom att hjälpa stater med att få fram lagar och regler på plats, och att utveckla 

institutionerna i länderna. Man stödjer också utbildning genom att låta duktiga unga 

somaliska kvinnor och män åka på kurser runt om i världen, åka till exempel till Holland där 

är man väldigt duktig på just vattenresurshantering.  

(Sandström, 2018) 

 

Bistånd behövs utan tvekan, rätt typ av bistånd som inte tar över eller är halvkolonialt och 

som stödjer duktiga personer som vill jobba i sina länder. Man kan även koppla det till 

klimatfrågan och hur mycket vi ska konsumera av prylar.  

(Sandström, 2018) 

 

Westeson (2018) förklarar hur Länsstyrelsen arbetar med en hållbar 

dricksvattenhantering i Sverige, där Länsstyrelsen bland annat arbetar med de globala 

målen som FN tagit fram: 

 
Länsstyrelsens vattenhantering har sin grund i två av miljömålen, levande sjöar och 

vattendrag samt grundvatten av god kvalitet. […] Den ska inkludera en risk- och 

sårbarhetsanalys för dricksvattenplanerna. I den regionala tittar man på risker som har väldigt 

hög konsekvens på dricksvattnet men det kan vara väldigt låg sannolikhet att de kommer att 

inträffa. Detta gör man hela tiden så att man ska vara medveten om vilka hot som finns mot 

dricksvattnet. Att inrätta vattenskyddsområden är också ett sätt att uppfylla miljömålen. 

(Westeson, 2018) 

 

5.6  Hållbar utveckling i skolan 
 

Skolverket (2011) lyfter tydligt fram att skolan ska belysa hållbar utveckling, framför allt 

i ämnet geografi. Elever på gymnasiet som läser ämnet geografi ska genom undervisning 

få möjlighet att utveckla kunskaper kring jordens varierande miljöer och deras utveckling. 

Vatten är ett utmärkt område som kan belysa flera kunskapskrav i ämnet geografi. Hållbar 

vattenhantering ger eleverna möjligheterna att diskutera och reflektera kring sin 

konsumtion och produktion. 
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5.7  Resultat enkät 
Delkapitlet bearbetar resultatet för enkätundersökningen. Enkätundersökningen bygger 

på 90 stycken svarande gymnasieelever. Diagrammen har delats in en ja sida som är grön 

av olika nyanser, samt en nej som fått nyanser av rött.  

 

I fråga ett svarade 85% av eleverna att de kände till begreppet. Att begreppet hållbar 

utveckling handlar om att spara resurser till framtiden. 

 
 

 

 

Fråga 1 enkät: Utifrån följande alternativ kring hållbar utveckling vilket tycker du 
stämmer överens?  
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I fråga två svarade en stor majoritet 

av eleverna att hållbar utveckling 

lyfts fram under deras skolgång. 

Hela 91% av eleverna har pratat om 

hållbar utveckling i skolan antingen 

väldigt mycket eller en del, bara 9% 

svarade mycket lite. 

 

 

 

 

 

 

 

 

I fråga tre ansåg alla elever att 

hållbar utveckling är en viktig del 

som skolan ska belysa. 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fråga 2: I vilken omfattning har hållbar 
utveckling lyfts fram under din skolgång? 

Fråga 3: Anser du att hållbar utveckling är en 
viktig del som skolan ska belysa? 
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I fråga fyra reflekterade 48% 

av eleverna över sin 

vattenkonsumtion, 52 % av 

eleverna svarade mycket lite 

eller inget alls. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I fråga fem ansåg 89% av 

eleverna att individen kan göra 

skillnad när det kommer till 

vattenanvändning.  

  

Fråga 4: Reflekterar du över hur mycket vatten du 
konsumerar? 

Fråga 5: Anser du att varje människas 
vattenanvändning gör skillnad? 
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I fråga sex fick eleverna möjligheten att välja på 14 stycken skolämnen där hållbar 

utveckling lyfts fram i undervisningen. Åt vänster finns skolämnena som lyfter fram 

hållbar utveckling i undervisningen, till höger syns skolämnen som inte gör det i samma 

utsträckning. I resultatet av frågan behöver läsaren vara observant på att alla 

gymnasieelever som deltog i studien inte läste alla ämnen. Vilket möjligtvis ger ett 

missvisande resultat.   

 

 
 
 
 

I fråga sju ges ett resultat vilket 

påvisar att gymnasieelever är 

villiga att göra uppoffringar för 

att säkerställa en hållbar 

utveckling i världen, en 

majoritet på 89% av eleverna var 

beredda att göra uppoffringar.  

 
 
 

Fråga 6: I vilka skolämnen har hållbar utveckling lyfts fram? 

Fråga 7: Är du som individ villig att förändra dit liv 
och göra uppoffringar för att säkerställa en 
utveckling i världen som sker på ett hållbart sätt? 



 

 34 

I fråga åtta svarade en majoritet 

av eleverna att hållbar utveckling 

är ett tillvägagångsätt som 

eleverna vill leva efter, hela 83% 

av eleverna vill se en värld där 

hållbar utveckling eftersträvas. 

 

 

 

 

 

 

 

Fråga 9: I denna fråga kan du ge övriga tankar kring hållbar utveckling, sådant du tycker 

är viktigt. Utifrån 90 enkäter kom 11 stycken öppna svar in.  

 
”Jag tycker att det pratas för lite om hållbar utveckling i gymnasiet. Det är viktigt att fler lärare fördjupar 

sig i det ämnet istället för att bara nämna kort om det.” 

”Alla borde tänka på sin konsumtion.” 

”Jag tror inte på att industrin själv ska ta ansvar, utan på att politiker är lösningen, lägg pengar på politiker 

hellre än ekologiskt.” 

”Svårt att ändra sin köttkonsumtion.” 

”Fokusera mer på företag än privatpersoner.” 

”Skillnaderna på resurser mellan olika länder tycker jag är viktigt.” 

”Hållbar utveckling sker främst på större nivå. Vi privatpersoner kan tyvärr endast påverka ytterst lite 

genom till exempel kortare duschar/ äta vegetariskt. Det viktigaste är att se till att företagen inte profiterar 

på att förstöra klimatet.” 

”Det är viktigt att ta fram de enkla lösningarna för klimatet. Det handlar om vad man bör äta för sorts kost 

och hur man slänger sopor på ett miljövänligt sätt.” 

”Fokusera på det som är viktigast och inte det som är lättast.” 

”Jag tycker det skulle vara bra med hållbar utveckling men jag skulle gärna vilja veta det bästa sättet att 

genomföra det.” 

”Jag tycker att det även är viktigt att tänka på matsvinnet.”  

 

De öppna svaren som kom in ifrån enkäterna ger en bild på hur gymnasieelever tänker 

kring hållbar utveckling. Svaren visar vad eleverna anser är svårt att avgöra eller vad de 

tycker är viktigt att göra mot framtiden.  

Fråga 8: Är hållbar utveckling ett sätt som du vill 
leva efter? 
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6.  ANALYS 
 

Kapitlet bearbetar frågeställningarna som uppsatsen lyfter fram. Kopplingar görs mot det teoretiska 

ramverk som bearbetas tidigare i uppsatsen. 

 

6.1  Hur stater agerar för att uppnå en hållbar vattenhantering 
 

Kapitlet hållbar vattenhantering och resultatkapitlet belyser frågor inom hållbar 

vattenhantering, i underrubrikerna lyfts tillvägagångssätt fram för hur stater kan agera för 

att uppnå en hållbar vattenhantering. Det finns många utmaningar som stater behöver 

hantera för att nå en hållbar vattenhantering i framtiden. 

  

6.1.1  Gemensam informationshantering, utbildning och regelverk 
 

Stater agerar olika när det handlar om hållbar vattenhantering. När frågor om hållbar 

vattenhantering lyfts fram behöver läsaren ta hänsyn till olika förutsättningar som en stat 

befinner sig i. Vattenhantering har kommit olika långt beroende på vilken stat som 

undersöks. Det finns ändå gemensamma nämnare hur stater agerar för att uppnå en hållbar 

vattenhantering. Dessa gemensamma nämnare är informationshantering, utbildning och 

att ha ett stabilt regelverk när det kommer till vattenhantering. Gemensam 

informationshantering, utbildning och regelverk beskriver både Sandström (2018) och 

Westeson (2018) som grundpelare för god vattenhantering. Kim och Glaumann (2012) 

beskriver även hur gemensam informationshantering och regelverk som grunden för 

stater som arbetar för ett gränsöverskridande samarbete kring vattenresurser. 

 

Sandström (2018) poängterar att välutvecklade stater kan hjälpa stater som inte kommit 

lika långt i utvecklingen. Genom att stödja utbildning och biståndsorganisationer ges 

människor möjligheten att utvecklas och anpassa samhället till den vattenverklighet som 

råder. 

 

6.1.2  Gränsöverskridande vattenhantering 
 

För stater som arbetar med ett gränsöverskridande vattensamarbete är vikten kring 

informationshantering betydelsefullt för att samarbetet ska fungera. Kim och Glaumann 

(2012) beskriver hur TWM eftersträvar att förhindra konflikter och förbättra regional 
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stabilitet genom gränsöverskridande samarbeten, där utgångspunkten mellan stater är att 

vattenresursen hanteras hållbart.  

 

Sandström (2018) poängterar att gränsöverskridande vattenhantering är betydelsefullt för 

att stater ska lyckas med vattenförsörjning i framtiden. Sandström beskriver hur Somalia 

är beroende av gränsöverskridande vattenhantering med Etiopien. Skulle Etiopien bygga 

dammar eller liknade i de floder som rinner ner i Somalia skulle det bli förödande för 

Somalias vattenhantering. Sandström beskriver hur han ska vara rådgivare när det 

kommer till gränsöverskridande vattenhantering mellan Etiopien och Somalia. 

 

6.1.3  Människans påverkan på vattenhantering och klimatförändringar 
 

För att stater ska uppnå en hållbar vattenhantering behöver stater lägga upp en plan för 

framtiden. Människans utveckling har påverkat de vattenresurser vi har idag, människan 

måste därför ta lärdom av de misstag som gjorts tidigare i historien för att uppnå en hållbar 

vattenhantering i framtiden. Människans påverkan på vattenresurser beskrivs av många 

forskare och experter som ett problemområde. Människans påverkan på klimatet måste 

även vävas in i de framtidsplaner stater behöver göra runt sin vattenhantering. Goudie 

(2013) och WWAP (2018) beskriver hur människans utveckling påverkat den 

vattenhantering vi har idag.  Ett av många exempel är hur skövling av skogsmark för att 

skapa betesmark påverkar vattenresurser idag och i framtiden.  

 

Westeson (2018) antyder att vi i Sverige har förstört områden som idag kunnat användas 

till vattenförsörjning.  Områden med isälvsavlagringar som människan tidigare använde 

som materialtäkter hade idag varit betydelsefulla för vattenförsörjningen. Westeson 

beskriver hur Sverige idag jobbar för att skydda sådana områden som kan användas vid 

vattenförsörjning i framtiden, och genom att skapa vattenskyddsområden kan ett hållbart 

tillvägagångsätt kring vattenhanteringen ske.   

 

Forskare inom FN (WWAP, 2015) poängterar att vattenresurser påverkas av de 

klimatförändringar som sker idag. Klimatförändringarna kommer att leda till högre 

temperaturer på jorden och nederbördsmängden kommer förändras. Följderna av 

klimatförändringarna påverkar vattenresurserna och vattenkvaliteten som finns idag. 

Forskare betonar hur nederbörd i framtiden kommer att ske med högre intensitet i vissa 
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områden, vilket ökar riskerna för översvämningar. Översvämningar kan leda till att 

grundvatten i områden förorenas.  

 

Westeson (2018) understryker att klimatförändring, som forskare beskriver, blir en 

utmaning för vattenhanteringen i framtiden. En temperaturökning påverkar 

ytvattentäkter, och 25% av Sveriges dricksvatten kommer idag från ytvattentäkter. När 

vattentemperaturen ökar finns det utmaningar med högre bakterietillväxt i vattnet. 

Klimatförändringar kommer innebära kraftigare regn under vinterhalvåret i Sverige 

samtidigt som torrperioden på sommaren kommer bli längre. När torrperioden på 

sommaren blir längre finns det utmaningar med grundvattenmagasinen. 

 

6.1.4  Målsättningar för en hållbar vattenhantering i framtiden 
 

WWAP (2018) har tagit fram en rapport där forskare beskriver hur vattenhanteringen kan 

ske i framtiden. Målsättningen är att till år 2030 lösa frågor kring hållbar vattenhantering. 

Liknande mål syns i WWAP (2015) och i FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling där 

målsättningen med målen är att avskaffa fattigdom, minska ojämlikheter och orättvisor.  

Till år 2030 är även målsättningen att alla människor ska ha tillgång till rent vatten. 

 

WWAP (2018) beskriver hur målen kan nås genom att arbeta med vattenhantering som 

är Nature- Based Solutions for Water (NBS), vilket är ett tillvägagångsätt som bygger på 

bättre vattenhantering genom till exempel att efterlikna naturliga vattenprocesser vilket 

ska bevara och skydda ekosystem. NBS bidrar till utvecklingen inom livsmedel, jordbruk 

och miljö. 

 

Utvecklingsmöjligheter är något även Sandström (2018) belyser. Sandström lyfter fram 

tre principer kring vattenhantering: öka tillgången, pumpa upp mer grundvatten eller 

avsalta mer havsvatten ifall kapital finns. Den tredje principen som Sandström lyfter fram 

är så kallat virtuellt vatten. Med virtuellt vatten menar Sandström importen av mat, genom 

att köpa in livsmedel undviker stater att använda vattnet hemma för att producera mat. 

Stater kommer behöva använda virtuellt vatten i framtiden för att nå den efterfrågan på 

vatten som ställs.  
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6.2  Hur vattenhanteringen påverkas av konflikter mellan stater 
 

Hur påverkas vattenhanteringen när det blir konflikt i ett område? Kan vattenresurser 

användas för att förhindra konflikter och ett gemensamt intresse för gränsöverskridande 

vattenhantering mellan stater växa fram? 

 

6.2.1  Konflikter eller samarbeten?  
 

Kim och Glaumann (2012) beskriver grunden för gränsöverskridande vattenhantering 

eller TWM. Kim och Glaumann menar att gränsöverskridande vattenhantering kan 

användas i områden där vattenresurser behöver delas mellan stater. Genom ett 

gränsöverskridande samarbete kan konflikter undvikas. Kim och Glaumann betonar att 

konflikter kring vattenresurser alltid kommer att finnas. Däremot kan gränsöverskridande 

samarbeten förhindra de största konflikterna.  

 

Även Sandström (2018) understryker att gränsöverskridande vattenhantering kan 

förhindra konflikter mellan stater. Kim och Glaumann (2012) och Sandström (2018) 

lyfter fram exempel som Mekong River kommission, där stater samarbetade med 

vattenresursfrågor fast Vietnamkriget var fullskaligt. Sandström betonar att stora 

konflikter mellan stater runt vattenresurser är ovanligt, samtidigt som konflikter mellan 

städer och landsbygd är vanligare eller mellan två byar. Sandström menar att det 

fortfarande finns mycket arbete kvar kring konflikter speciellt mindre mellan byar.  

 

Forskare och experter har förhoppningar om att gränsöverskridande samarbeten kring 

vattenresurser kan leda till en minskning av konflikter. Kim och Glaumann (2012) 

påpekar att TWM arbetar med konfliktförebyggande ändamål för att främja stabilitet i ett 

område. Genom gränsöverskridande vattenhantering kan stater tillsammans utbilda 

diplomater, politiker och skapa vatteninstitutioner kring vattenresurser. Man kan även 

bygga upp ett ramverk av riktlinjer kring gränsöverskridande samarbete vilket minskar 

risken för konflikter i framtiden. 

 

6.2.2  Kan klimatförändringar leda till konflikter i framtiden? 
 

Både Jägerskog (2012) och Sandström (2018) påpekar att det finns utmaningar kring 

klimatförändringarna vi ser idag och potentiella konfliktområden i framtiden. Jägerskog 
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förklarar hur klimatförändringarna som sker påverkar vattenhanteringen i framtiden. 

Jägerskog ser en osäkerhet med de gränsöverskridande avtalen som finns idag när 

nederbörden i framtiden förändras. Jägerskog menar att validiteten för avtalen sjunker när 

nederbörden inte längre är överensstämmande med dagens nederbörd. Jägerskog 

poängterar att klimatförändringar kan påverka vattenresurser och leda till konflikter i 

framtiden.  

 

Sandström (2018) beskriver hur det redan är ont om vattenresurser i stora delar av världen. 

Klimatförändringar accelererar efterfrågan på vatten så att priset på vatten ökar ännu mer. 

Det finns en ökad risk för konflikter för att kunna kontrollera vattnet. Sandström 

poängterar att problem med efterfrågan och tillgängligheten på vatten inte är något nytt, 

dock blir problemen större med den globala uppvärmningen. 

     

6.3  Hur lyfts hållbar utveckling fram i skolan 
 

6.3.1  Vad anser elever om hållbar utveckling?    
 

Utifrån enkätenfrågorna som presenterades för eleverna ges en tydlig bild att elever pratat 

om hållbar utveckling i skolan. Hela 91% av de tillfrågade eleverna hade haft 

undervisning som var kopplad mot hållbar utveckling. 100% av de elever som deltog i 

undersökningen tyckte att hållbar utveckling var något som skolan skulle lyfta fram och 

belysa.  Utifrån resultatet av enkätundersökningen ges bilden att skolan utvecklar ett 

intresse för hållbar utveckling hos eleverna. Vilket är ett av Skolverkets (2011) 

målsättningar.   

 

6.3.2  Hur ställer sig elever till hållbar vattenhantering 
 

När det kommer till hållbar vattenhantering ges inte samma tydlighet som i föregående 

kategori. 48% av eleverna svarade att de reflekterade över sin vattenkonsumtion, 52% 

svarade att de inte reflekterade över den eller mycket lite. Ett glädjande besked var att 

89% av eleverna svarade att de trodde individen kunde göra skillnad när det kommer till 

vattenanvändning. 

 

6.3.3  Är elever redo att göra uppoffringar för att nå mål kring hållbar utveckling? 
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Utifrån enkätundersökningen i studien syns ett resultat där gymnasieelever är villiga att 

göra uppoffringar för att säkerställa en hållbar utveckling i världen. Vad uppoffringarna 

skulle vara går inte studien in på. Skulle uppoffringarna beskrivas skulle resultatet 

möjligtvis bli annorlunda. 89% svarade att de var beredda att göra uppoffringar. 83% av 

eleverna vill se en värld där hållbar utveckling eftersträvas. En av eleverna skrev följande. 

”Fokusera på det som är viktigast och inte det som är lättast.” Det är något globala ledare, 

politiker och människor borde ta med sig ifall mänskligheten ska nå en hållbar utveckling 

i alla sektorer. 

 

6.4  Slutsats  
 

Utifrån syfte och frågeställningar ger uppsatsen en klarare bild på hur stater agerar kring 

hållbar utveckling, framförallt när det gäller vatten men även hur konflikter påverkar 

vattenhanteringen mellan grannstater. Stater har en lång väg att vandra för att nå FN:s 

globala mål för hållbar utveckling 2030. Undersökningsfrågorna som beskrivs som 

deduktiva kopplas ihop mot teorier, modeller och tidigare forskning där läsaren ges en 

bild på hur stater kan agera för att nå en hållbar vattenhantering.  

 

Uppsatsen undersöker även hur konflikter påverkar vattenhanteringen mellan stater. 

Undersökningen kommer fram till att gränsöverskridande samarbeten kring 

vattenresurser kan bidra till stabilitet mellan stater. Gränsöverskridande vattenhantering 

främjar samarbeten och konflikter undviks. Däremot finns det problematik för framtiden 

gällande gränsöverskridande samarbeten. Klimatförändringar som påverkar nederbörden 

kan möjligtvis leda till konflikter i framtiden där stater vill kontrollera vattenresurser. 

 

Därför är det av stor betydelse att lagar, ramverk och riktlinjer kring gränsöverskridande 

samarbeten idag tar hänsyn till forskning om klimatet i framtiden. Genom att bygga starka 

samarbeten idag kring vattenresurser, livsmedel och produktion kan konflikter i framtiden 

förhindras och FN:s målsättning kring hållbar utveckling kan nås år 2030. 

 

Hållbar utveckling i skolan är en viktig del för att främja demokratiska medborgare i 

framtiden. Genom att diskutera och undervisa kring hållbar utveckling ges elever goda 

möjligheter att fortsätta arbetet kring hållbar utveckling. I uppsatsens enkätundersökning 
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upplever elever att hållbar utveckling är något som skolan ska belysa, och elever är även 

villiga att göra uppoffringar för att nå målsättningar inom hållbar utveckling.   
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7.  DISKUSSION 
 

Att lyfta fram alla aspekter som berör staters vattenhantering är allt för stort för att 

rymmas i en uppsats.  

 

Staters utveckling kring hållbar vattenhantering kommer att bli intressant att följa. En 

kristallkula behövs för att se huruvida stater når FN:s globala mål runt hållbar utveckling 

till 2030. Verktygen finns, sedan är det upp till huruvida stater anpassar sin 

vattenhantering. Gemensam informationshantering, utbildning och regelverk ger stater 

möjligheten att uppnå en hållbar vattenhantering fram till 2030. Vägen för hållbar 

utveckling är inte lätt, individer behöver göra uppoffringar för målen ska nås.   

 

Gränsöverskridande vattenhantering mellan stater behöver stärkas för att hållbar 

vattenhantering ska kunna ske i framtiden. Människans påverkan på jordklotet har nått en 

sådan omfattning att kollaborationer globalt är nödvändigt för att nå FN:s målsättning 

2030. Stärks inte gränsöverskridande vattenhantering finns det en risk för konflikter 

gällande vattenresurser. Jägerskog och Sandström beskriver utmaningar med 

klimatförändringar och konflikter i framtiden.  

 

Människan behöver göra hållbara val i sin konsumtion och produktion för att stärka 

tillgången på vatten. Stater kan även likt Sverige ta fram vattenskyddsområden vilket 

förhindrar föroreningar och markanvändning vid vattentäkter. Globala samarbeten där 

stater importerar livsmedel från stater som har bättre tillgång av vattenresurser, kan leda 

till att efterfrågan på vatten i staten minskar. Stater som importerar livsmedel importerar 

även virtuellt vatten genom maten. Staters vattenresurser kan då användas till annat.  

Utvecklingen av teknik kan leda till att stater får en effektivare vattenresurshantering, 

vilket minskar efterfrågan på vatten. För att uppnå en hållbar vattenhantering behöver 

mindre utvecklade stater hjälp från välutvecklade stater med utbildningsmöjligheter. 

Stater behöver anpassa sig och utvecklas till den vattenverklighet som råder. 

 

En annan frågeställning är hur konflikter påverkar vattenhantering mellan grannstater. 

Utifrån undersökningarna ges en bild där vattenresurser för stater är så pass viktig att 

staterna gör allt för att undvika konflikter dem mellan. Skulle en konflikt ändå växa fram 

försöker stater ändå arbeta tillsammans. I uppsatsen lyfts Indus River kommission och 
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Mekong River kommission fram som fungerande gränsöverskridande samarbeten kring 

vattenresurser. 

 

Avslutningsvis har uppsatsen gjort en anknytning till skolans värld, där gymnasieelever 

har fått svara på en enkät kring hållbar utveckling. Utifrån enkätresultaten syns det att 

eleverna har viljan att ändra sitt beteende mot en hållbar värld. Eleverna är villiga att göra 

uppoffringar för att nå målsättningar kring hållbar utveckling. Skolan är en plats där 

framtiden föds, därför är det viktigt att elever känner till begreppet hållbar utveckling och 

vill se en global värld som tillgodoser dagens behov utan att äventyra kommande 

generationer. 
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BILAGOR 
BILAGA A ENKÄTFRÅGOR 
1. Utifrån följande alternativ kring hållbar utveckling vilket tycker du 
stämmer överens? 
Sätt kryss i den rutan som du anser stämma. 
� Hållbar utveckling är utveckling som tillgodoser dagens behov.  
� Hållbar utveckling är utveckling som tillgodoser dagens behov men äventyrar 
kommande generationers möjlighet att tillgodose deras. 
� Hållbar utveckling är utveckling som tillgodoser dagens behov utan att äventyra 
kommande generationers möjligheter att tillgodose deras. 
� Hållbar utveckling är ett begrepp som bygger på att man sparar dagens resurser så de 
räcker till framtida generationer.  
 
2. I vilken omfattning har hållbar utveckling lyfts fram under din skolgång? 
Inget alls Mycket lite En del Väldigt mycket 
    

  
3. Anser du att hållbar utveckling är en viktig del som skolan ska belysa? 
Ja absolut Ja förmodligen Nej tveksamt Nej absolut inte 
    

 
4. Reflekterar du över hur mycket vatten ni konsumerar? 
Inget alls Mycket lite En del  Väldigt mycket 
    

 
5. Anser du att varje människas vattenanvändning gör skillnad? 
Väldigt mycket En del Mycket lite Inget alls 
    

 
6. I vilka skolämnen har hållbar utveckling lyfts fram? 
� Svenska   � Religion  
� Matematik   � Psykologi 
� Samhällskunskap  � Naturvetenskap  
� Historia   � Filosofi 
� Biologi   � Kemi 
� Geografi   � Fysik 
� Idrott och hälsa  � Språk (tyska, franska, spanska) 
 
7. Är du som individ villig att förändra ditt liv och göra uppoffringar för att 
säkerställa en utveckling i världen som sker på ett hållbart sätt? 
Inget alls Mycket lite En del  Väldigt mycket 
    

 
8. Är hållbar utveckling ett sätt som du vill leva efter?  
Nej I liten utsträckning I stor utsträckning Ja 
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9. I denna frågan kan du ge övriga tankar kring hållbar utveckling, sådant du 
tycker är viktigt. 
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BILAGA B INTERVJUFRÅGOR 
Intervjufrågor Klas Sandström 
-Kan du berätta lite om dig själv tidigare erfarenheter, jobbuppdrag relevant information? 
 
-Hur kom det sig att du blev intresserad kring frågor som gäller vatten? 
 
-Utifrån din syn kring vattenhantering vad skiljer sig mellan länder som Somalia och 
Sverige? 
(Länder som Sverige, rullstensåsar, sjöar, floder/ Somalia borra efter grundvatten?) 
 
-I ditt arbete ser du hur länder arbetar med sin vattenhantering och kan du beskriva det? 
 
-Syns mänsklig påverkan kring floder, sjöar och vattentäkter, vilket påverkar 
vattenhanteringen negativet? Exempelvis stora dammar vilket påverkar människor längre 
nedströms kring en flodsträcka? 
 
-Hur skapas konflikter kring vattenhantering? 
-Hur kan samarbeten mellan stater fungera för att undvika konflikter? 
-Konflikt förebyggande samarbeten? 
-Tror du antalet konflikter kommer öka i framtiden? 
 
-Hur säkerställer ni på långsikt tillgången på rent vatten? Somalia till exempel som saknar 
större sjöar/ floder?  
 
-Vad kan andra länder göra för att säkra vattenhanteringen i exempelvis Somalia, viken 
hjälp behövs? 
 
-Vad tycker du är viktigast när det kommer till hållbar utveckling kring vatten? Vad kan 
man göra på individnivå? 
 
Intervjufrågor Linda Westeson 
 
-Kan du berätta lite om dig själv tidigare erfarenheter kring vattenhantering, utbildning? 
 
-Hur kom det sig att du blev intresserad kring frågor som gäller vatten? 
 
-Hur arbetar du med vattenhanteringen kring dricksvatten här i Kronoberg? 
-Reningsprocessen kring dricksvatten hur sker den? 
-Arbetar övriga delar av Sverige på liknade sätt? 
  
-På vilket sätt har människans utveckling påverkat vattenresurser, framför allt 
dricksvatten? 
  
-Större befolkningsantal högre tryck på dricksvattnet? 
-Kan du se andra konsekvenser som berör dricksvatten i följd av människans utveckling? 

 
-Vilka problem finns det idag i Sverige kring vattenhanteringen och dricksvatten? 
 
-Arbetar du kring en hållbar utveckling när det gäller vattenhanteringen? 
-Kan du gå in i förslag hur du arbetar? 
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-Hur säkerställer ni på långsikt tillgången på rent vatten? 
 
-Vad kan individer göra (något) för att förbättra den vattenhantering som vi har idag? 
 
-Har du något övrigt som du vill lägga till när det handlar om vattenhantering i Sverige? 
 


