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Sammanfattning 
De dricksvattenresurser som finns i dag globalt sett är ojämnt fördelade över såväl kontinent 
som mindre geografiska enheter. Det beror både på vattnets kretslopp och på andra faktorer 
som mänskligt räckhåll och teknisk räckvidd. Det mänskliga räckhållet symboliseras av lagar, 
ägande, attityder och ekonomi i denna uppsats och tekniken framstår som en pådrivande 
faktor för utveckling vad gäller rening och transport av dricksvatten. Uppsatsen diskuterar 
även hållbarhet som begrepp och hur det kan relateras till dricksvatten, samt andra 
angreppssätt av dricksvatten som dels en livsviktig resurs, dels en handelsvara. 
 
Syftet med uppsatsen är att kartlägga Sveriges möjligheter att exportera dricksvatten till andra 
länder utifrån följande frågeställningar: 

1. Kan man äga vatten? 
2. Vad innebär hållbarhet i relation till dricksvatten? Och är vattenexport en hållbar 

lösning på dricksvattenproblem? 
3. Hur ser Sveriges möjligheter ut att exportera vatten till andra länder och var skulle ett 

sådant uttag ske? 
För att få svar på detta har Sveriges sötvattenstillgångar till stor del kartlagts och vad som 
gäller kring dessa beträffande ägande, lagar, regler och uttag. För att ge en bild av hur 
Sveriges tillgångar av dricksvatten ser ut består undersökningen dels i sekundär och primär 
data. Primärdata har bestått av intervjuer med sju respondenter som på olika sätt anses som 
insatta i ämnet. Intervjufrågorna har berört ägande av vatten, prissättning, lagar och teknik, 
men även mer direkta frågor om Sveriges möjligheter att exportera dricksvatten och vad det 
skulle kunna ge för olika för och nackdelar.  
Sekundärdata består i framförallt rapporter från Naturvårdsverket, som beskriver Sveriges 
ytvatten tillgångar och SGUs rapport om Sveriges grundvatten. Dessa har legat som underlag 
för att kartlägga uttag som sker och vilken typ av påverkan på sötvattnet som sker och var. 
I slutdiskussionen sammanfattas fakta och teori med författarens egna reflektioner. 
Slutresultatet blev att man inte kan äga vatten, men man kan nyttja det på olika sätt med vissa 
begräsningar. Hållbarhet visade sig vara ett osäkert begrepp i förhållande till dricksvatten 
eftersom att förenligheten mellan ekonomi, sociala aspekter och miljö ofta brister i samband 
med dricksvatten. Dricksvatten innehåller därför ett stort mått av osäkerhet. På grund av detta 
ansåg majoriteten av respondenterna att dricksvattenexport är en ganska kortsiktig lösning 
som inte är hållbar i längden, även om det fanns röster som såg dricksvatten som något 
positivt. Om Sverige kan exportera dricksvatten till andra länder är fortfarande oklart då 
intervjupersonernas svar skiljer sig från varandra, dessutom är ägandet av en vara en 
förutsättning för att kunna exportera den, och i Sverige äger ingen vattnet, enligt de flesta 
respondenterna.  
Sveriges styrka vid en export är enligt majoriteten av respondenterna våra goda resurser av 
sötvatten, även om några såg brister även här. Svagheten är enligt majoriteten avståndet 
mellan Sverige och marknaden, vilket i sin tur främst ha visat sig vara fysiskt avstånd, men 
även emotionell avstånd i form av förbindelser och säkerhetsfrågor. Om Sverige skulle 
exportera dricksvatten är enligt undersökningen det bästa alternativet de nordligaste delarna 
av landet. Dels på grund av att tillgången enligt intervjupersonerna är som störst här, och dels 
för att rapporter från Naturvårdsverket och SGU visar att uttag, mänsklig påverkan och 
befolkningsökningen förväntas vara som lägst här. 
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Abstract 
The drinking water in the global world today are not equally divided over continents or 
smaller geographical units. It depends both on the waters natural cycle and other factors, such 
as human reach and technical range. The human reach is symbolised by laws, ownership, 
attitudes, and economics in this assignment and the technical range is a factor that drives 
development forward in purifying and transport of drinking water. This paper also discuss 
sustainable development as a concept and how it can be related to drinking water. The paper 
also discuss other ways to view water as both a vital resource and a merchandise. 
 
The purpose of this paper is to survey Sweden’s possibility to export drinking water to other 
countries on the basis of these questions: 

1. Is it possible to own water? 
2. What does sustainability mean in a relation to drinking water and is an export of 

drinking water a sustainable solution to drinking water problems? 
3. Which are the possibilities to export water from Sweden to other countries and where 

should the withdrawal take place? 
To get an answer to this question, the freshwater supply in Sweden is described in this paper, 
and also the rules that affect it, such as laws, ownership and withdrawal. To create an image 
of Sweden’s supply of drinking water the investigation includes both secondary and primary 
data. The primary data are built upon interviews with seven persons which in different ways 
are working with drinking water questions. The interviews includes questions about 
ownership and water, price and water, laws and technique regarding water and also more 
direct questions about the possibilities for Sweden to export drinking water to other countries 
and the positive and negative aspects that comes up with this kind of export. 
The data that is secondary is based on reports from Naturvårdsverket and Sweden’s 
Geological investigation (SGU) in Sweden. These reports describes Swedens supply of 
surface water and groundwater.  
The result of this paper is that you can’t own water, but one can use it in different ways whit 
some limitations. Sustainability is an uncertain concept in a relation to drinking water, 
because economics, environment and social aspects are not always compatible in the 
sustainable thought. Drinking water and the problems around it therefore includes a big 
measure of insecurity. The majority of the interviewed therefore saw an export of drinking 
water as an untenable, short-term solution of drinking water problems. If Sweden can export 
water or not is still unclear, because the persons interviewed has different answers to this 
question. Besides, ownership of a resource is a basic condition for one to export and sale it 
and no one owns the water in Sweden, according to the persons that was interviewed. 
Sweden’s strength is, according to the persons interviewed, the state’s big surplus of water, 
and the weakness depends on the big distance between Sweden and the water market. 
If Sweden should decide to export drinking water the best alternative of withdrawal would be 
in the north part of the country. This because the surplus is big there and in the future 
pollution on water expects be low in this area, according to Naurvårdsverket and Sweden’s 
geological institution.     
 
 
. 
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1.Inledning 

1.1 Bakgrund och problem 
Jorden består av 71 % hav och 29 % land och av den totala vattenmängden är endast 2,5 % 
sötvatten.1 Det är bara sötvatten som kan användas till framställning av dricksvatten, antingen 
som grundvatten eller som ytvatten.2 Grundvatten kan finnas långt ner i jorden och vara svårt 
att nå och denna källa svarar för 30 % av färskvattnet på jorden. Ytvatten är lättare att nå och 
framträder synligt i bl.a. floder och sjöar, men svarar endast för 0,26 % av 
sötvattentillgångarna på kontinenterna. Resterande färskvatten finns mestadels i form av is.3 
Detta gör att dricksvattnet är en mycket begränsad resurs, som dessutom inte är jämnt 
fördelad över jordklotet.  
 
Den hydrologiska cykeln och olika klimatzoner gör att vatten fördelas ojämnt världen över. 
Det innebär att många länder lider av vattenbrist, trots att olika utvecklingsförslag har tagits 
fram. Vattenbristen beror dels på den ojämna fördelningen av vatten, men även på oförmåga 
att hantera färskvatten i många länder. Vattnet som finns på jorden cirkulerar i ett kretslopp 
som gör att vattnet i det kretsloppet varken minskar eller ökar, utan det som främst ändras är 
vattnets kvalitet på grund av människan. Detta sker både genom fysisk och genom kemisk 
påverkan på grund av att människorna utvecklas och blir fler. 
Vatten är inte bara en miljöfråga, utan är lika mycket en politisk fråga, särskilt eftersom att 
vatten inte vet några gränser. Fredrik Segerfeldt tar upp 3 olika vattenpolitiska problem i 
utvecklingsländer i sin bok. Dessa berör investeringar i vattendistributionen som oftast beror 
på för lite kunnande, svagheter som finns i den offentliga verksamheten i form av bland annat 
korruption och lagar och regler som berör vatten. 4  
 
Vattenpolitiken har även lett till konflikter om vatten, särskilt över vem som egentligen ska 
styra över det, menar Vandana, som tar upp detta i sin bok.5 
På grund av att vatten är så ojämnt fördelat har det även blivit ett ekonomisk och socialt 
problem. Vem ska få tillgång till vatten och kan vatten verkligen vara en handelsvara, 
diskuterar Sjölander Holland i sin bok.6 
Ett sätt att fördela vattnet mer jämnt över jorden vore att exportera vatten från de länder som 
har gott om vatten till de länder som har ont om vatten. Viktiga aspekter kring en sådan 
lösning är teknik, lagar, resursens kvantitet och kvalitet samt sociala förhållanden. Vill och 
kan stater exportera vatten? 
Detta resonemang kan knytas an till ett land med relativt goda vattenresurser, nämligen 
Sverige. Hur ser Sveriges dricksvattenresurser ut? Naturvårdsverket har gett ut flera rapporter 
om Sveriges vatten varav två av dessa används till denna uppsats.7 SMHI har kartlagt 
Sveriges hydrologi och även Linköpings universitet forskar mycket i temat vatten. Frågan är, 
har Sverige så mycket vatten att det går att exportera det, och vill vi göra det? Sverige har 
lång tradition av att vara en råvaruexportör, och den nya stora handelsvaran kanske är 
dricksvattnet. Uppsatsen kommer att ge en inblick i Sveriges färskvattenresurser och hur vi 

                                                 
1 Nordström., 2005, s. 35. 
2 Det förekommer även avsaltning av salt ytvatten i vissa länder. Denna process diskuteras dock inte i denna 
uppsats. 
3 Nordström., 2005, s. 35-36. 
4 Segerfeldt., 2003, s. 27. 
5 Vandana, 2002, s.1-159. 
6 Sjölander Holland, s. 1-230. 
7 Naturvårdsverket, 2005, Rapport nr 5488 & 5097. 



                                                                                                                                                4

hanterar dessa. Utifrån det kan man sedan ta ställning till om Sverige bör och kan exportera 
sitt vatten. 

1.2 Syfte 
Syftet med arbetet är att beskriva Sveriges vattenresurser och lagar och regler kring dessa. 
Detta ska sedan analyseras i förhållande till om dricksvatten kan exporteras till andra länder 
och om Sverige skulle kunna lämpa sig som exportör. Resultatet av denna uppsats blir en 
beskrivning av vad det finns för hinder och möjligheter till dricksvattenexport i Sverige och 
vad man bör utgå ifrån i en sådan beräkning. 

1.3 Frågeställning 
1. Kan man äga vatten? 
2. Vad innebär hållbarhet i relation till dricksvatten och är vattenexport en hållbar 

lösning på dricksvattenproblem? 
3. Hur ser Sveriges möjligheter ut att exportera vatten till andra länder och var skulle ett 

sådant uttag ske? 

1.4 Avgränsning 
Arbetet kommer att beröra både natur- och kulturgeografi då författaren tar upp vattnets 
kretslopp och kvantitet med mänsklig påverkan, äganderätt, konkurrens, teknik, prissättning 
och lagar kring resursen. På grund av frågeställningens karaktär kan ingen av dessa faktorer 
uteslutas, men med tanke på arbetets storlek kan inte heller alla dessa aspekter diskuteras lika 
omfattande . Avgränsningen här blir således att vissa punkter diskuteras mer övergripande än 
andra för att svara på frågeställningen.  
 
Arbetet kommer att ha sötvatten som fokus, vilket medför att saltvatten och bräckt vatten inte 
kommer att beröras, som egentligen står för det mesta av världens vatten. Vidare kommer 
andra lösningar på färskvattenproblem, som tex. fossilt grundvatten, avsaltning, konstgjort 
regn och isberg, inte att tas upp. 
 
Den politik som berörs är avgränsad till Sveriges vattenpolitik vilket utesluter grannländer 
från uppsatsen. I den här uppsatsen utgår författaren ifrån den politik som Sverige hade innan 
mandatskiftet år 2006. Huvudfokus kommer alltså att läggas på den eventuella exportören av 
färskvatten, inte på importören. Därmed kommer marknadsförhållanden och ekonomiska 
faktorer inte att tas upp nämnvärt mycket i uppsatsen, annat än prissättning och värdering av 
vatten. För att diskutera en eventuell marknad av handel med dricksvatten krävs att även en 
eventuell importör granskas och diskuteras, men den här uppsatsen går som sagt ut på att 
endast kartlägga möjligheten att exportera dricksvatten från Sverige och berör därför inte vem 
importören kan vara, även om vissa spekulationer finns av respondenterna i uppsatsen.  
 
Vattnets kemiska sammansättning och hälsoaspekter kommer inte att tas upp i uppsatsen, på 
grund av att det skulle kräva en större kunskap inom kemi och medicin. Rening, transport och 
upptag av vatten i Sverige har inte fått utrymme i uppsatsen, eftersom att beroende på vattnets 
kvalitet så skiftar reningsprocessen i Sverige. Men för att ge en allmän bild finns en kort 
beskrivning av denna process som bilaga. Den teknik av vatten som diskuteras i uppsatsen är 
framförallt transport vid en eventuell export av dricksvatten.    
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Klimatförändringar och hur dessa påverkar vattenmängder och därmed indirekt dricksvatten 
är viktigt i debatten, men har valts bort från denna uppsats på grund av att det är svårt att ge 
några exakta siffror på vad klimatförändringar kommer att betyda för Sverige i framtiden.  
 
Intervjuerna är avgränsade till att endast beröra fackpersoner inom organisation, forskning 
och myndighet. Detta på grund av att intervjufrågorna är riktade mot personer som är insatta i 
ämnet och har krävt viss bakomliggande kunskap hos respondenterna (se bilaga 1). 

1.5 Tidigare forskning 
Tidigare forskning består av geografiska begrepp, hållbarhetsbegreppet, teknisk räckvidd och 
mänskligt räckhåll, samt vattnets kretslopp. Detta kommer att presenteras närmare i kapitel tre 
som består av den teoretiska ansatsen. Materialet består av vetenskapliga artiklar och liknande 
skrift som berör export av dricksvatten. 

1.6 Disposition 
Den första delen av uppsatsen innehåller inledning och bakgrund samt syfte och 
frågeställningar som ligger till grund för uppsatsen. Här tar författaren upp information om 
rådande dricksvatten situation i världen som en kort beskrivning av problemet. I denna del av 
uppsatsen framgår även de avgränsningar som har ansetts nödvändiga för uppsatsens omfång. 
Det framgår av denna del att uppsatsen kommer att handla om export av dricksvatten till 
länder där vatten är en bristvara från ett vattenrikt land som Sverige. Det är med andra ord 
Sverige som stat som står i fokus för denna uppsats och vad en export av dricksvatten innebär 
för staten som helhet. 
Den andra delen av uppsatsen tar upp de metoder som har använts för att få svar på 
frågeställningarna och bemöta syftet i denna uppsats. Både sekundärdata och primärdata har 
använts och avhandlingen består främst av en kvalitativ undersökning i form av intervjuer. 
Den tredje delen av arbetet tar upp tidigare forskning och teoretiska ansatser som är aktuella 
för uppsatsen. Här diskuteras olika geografiska begrepp, hållbarhet, vattnets kretslopp och 
mänsklig påverkan, teknisk räckvidd och mänskligt räckhåll. 
Den fjärde delen av uppsatsen består av fakta om Sveriges sötvatten och en sammanställning 
av de intervjuer som gjorts.  
Den sista delen av arbetet består dels av ett avslutande kapitel med analys, slutdiskussion, 
resultat och fortsatt forskning. Där reflekterar författaren över materialet som har samlats in 
för att i resultatkapitlet kortfattat presentera de slutsatser som kan dras och svar på valda 
frågeställningar. Detta avslutas med att ge förslag på fortsatt forskning inom ämnet och 
därefter presenteras källor och bilagor.  
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2. Metoddel 

2.1 Val av metod 
Undersökningen kommer främst att bestå av kvalitativa metoder, med fokus på intervjuer. För 
att få ett större djup i ämnet är respondenterna representanter från både forskning, myndighet, 
organisation och verksamhet, som berör vatten på både nationell, regional och på kommunal 
nivå. Den kvalitativa metoden är att föredra för uppsatsen eftersom att frågeställningarna har 
krävt intervjufrågor som måste diskuteras grundligt genom djupintervjuer. Det har dessutom 
krävts viss förkunskap om vatten hos intervjupersonerna som är noga utvalda. Kvantitativa 
metoder har dock inte uteslutits helt, utan förekommer i undersökningen genom att kartlägga 
Sveriges vattenresurser genom kartor, tabeller och diagram.  
Statistik över vad Sveriges befolkning anser i frågan hade också varit intressant för att på så 
vis se vad allmänheten tycker, inte minst om Sveriges myndigheter är positiva till export av 
vatten och det skulle bli aktuellt med en folkomröstning. Detta skulle ha krävt en 
enkätundersökning, som dessvärre är alltför tidskrävande för denna uppsats. 

2.2 Primär och sekundär data 
Uppsatsen kommer att innehålla både primär data och sekundär. Primärdata består av 
intervjuer. Dessa har två funktioner i uppsatsen, dels att ge en bild av Sveriges vatten och dels 
för att hjälpa till att besvara frågeställningarna. 
Sekundärdata kommer att presenteras både i teoridelen och i undersökningen. I den teoretiska 
ansatsen kommer sekundärdata att beskriva olika geografiska begrepp, vattnets kretslopp och 
hur människan påverkar det, hållbar utveckling, teknisk räckvidd, mänskligt räckhåll i form 
utav lagar och äganderätt, konkurrens och pris av vatten, generellt och i Sverige. 
Sekundärdata har varit viktigt för att förklara dricksvattensituationen idag på samtliga 
geografiska nivåer; globalt, nationellt, regionalt och på kommunal nivå. Även den enskilda 
brukarens möjligheter och begränsningar kartläggs. Vidare är vattnets kretslopp och dess 
påverkan viktig att förklara för läsare som inte är insatta i naturgeografi ämnet. Hållbarhet är 
ett omdiskuterat begrepp och på grund av att respondenterna har berört detta har det ansetts 
relevant att förklara begreppet närmare i denna uppsats. Teknisk räckvidd och mänskligt 
räckhåll är begrepp som Törnqvist har utvecklat och i denna uppsats har detta använts för att 
förklara skillnaden mellan vad som är mänskligt, respektive tekniskt, möjligt i förhållande till 
dricksvatten och export av detta. Till det mänskliga räckhållet tillkommer mänskliga faktorer, 
såsom regler, konkurrens och prissättning kring dricksvatten. Allt detta för att lättare sätta in 
läsaren i sammanhanget och för att i slutdiskussionen lättare kunna diskutera undersökningen 
och resultatet.  
I undersökningen kommer sekundärdata att bestå främst av rapporter från Naturvårdsverket 
och SGU som kartlägger Sveriges yt- och grundvattenresurser och dess kvalitet. Detta för att 
läsaren ska få en tydlig bild av Sveriges vatten kvantitet och kvalitet. Vattenkvantitet har 
beskrivits i uppsatsen genom att beräkna uttaget av yt- och grundvatten i Sverige nu och i 
framtiden, eftersom att det är avgörande för hur mycket dricksvatten Sverige eventuellt kan 
avvara i framtiden Författaren har sedan valt att omvandla siffrorna så att de stämmer överens 
i måttenhet och tidsdimension vad gäller grund- och ytvatten. Samtliga vattenuttag anges 
därför i kubikmeter per år. Detta främst för att underlätta för läsaren.  
Relevanta Internetkällor används också som referens i arbetet, dock med viss försiktighet med 
tanke på källans validitet.  
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2.3 Datainsamling 
Insamlig av primärdata har först och främst bestått i att leta efter alternativa intervjupersoner. 
Författaren har utifrån olika källor kontaktat ett antal alternativa respondenter och utifrån 
detta fått en snöbollseffekt, som tillslut ledde till sammanlagt sju intervjuer med följande 
intervjupersoner:  
 
Anders Nordström arbetar på Stockholms universitet som universitetslektor för institutionen 
för naturgeografi och kvartärgeologi och har bland annat skrivit böckerna Dricksvatten för en 
hållbar utveckling och Jordens vattenresurser. Hans intresse för VA-försörjningen i Sverige 
och breda kunskap om dricksvatten har gjort honom till en självklar respondent för denna 
uppsats. Han bidrar med mycket intressant information då han ser dricksvatten ur ett globalt 
perspektiv med många olika faktorer som ska samspela. 
 
Christer Berg arbetar på Stockholm Vatten i Stockholm på laboratorieavdelningen. Det är 
framförallt hans kunskaper om vattnets kvalitet vid bland annat transport som gör honom 
intressant för denna uppsats. Han har bidragit med bland annat att diskutera teknik kring 
eventuell dricksvattenexport från Sverige. 
 
Jan Ekvall är också verksam på Stockholm Vatten som chef för vattenverken. Anledningen 
till att båda dessa intervjupersoner har valts är för att de arbetar med olika saker på Stockholm 
vatten och de båda ger ett kommunalt perspektiv på dricksvatten i Sverige. Ekvall har 
framförallt bidragit med att se dricksvatten utifrån en verksamhet som arbetar med VA-
försörjning. 
 
Lennart Sorby är vattenvårdsdirektör på Norra Östersjöns vattendistrikt, som är ett av fem 
vattendistrikt8 i Sverige. Han har valts som intervjuperson framförallt för att bidra med ett 
regionalt perspektiv på dricksvattenresurser i Sverige till denna uppsats. Sorby resonerar 
mycket kring de lagar som finns idag när det gäller Sveriges vattenresurser och hur dessa 
skulle kunna utvecklas. 
 
Marianne Löwgren är verksam på Linköpings universitet där hon är universitetslektor och är 
stationerad på Tema vatten. Tillsammans med kollegor har hon bland annat skrivit två böcker 
för VASTRA om hållbar samhällsplanering för vatten. Hennes specialitet är miljöpolitik och 
värderingsmetoder för naturresurser.9 Det är framförallt på grund av hennes tankar kring 
värdering av vatten och mark som hon är intressant som intervjuperson för denna uppsats. 
Hon bidrar bland annat med att föreslå värderingsmetoder för vatten, både i ett globalt 
perspektiv och i Sverige.  
 
Mats Lannerstad är doktorand på Linköpings universitet på samma avdelning som Marianne 
Löwgren. Trots att dessa två intervjupersoner arbetar inom samma område har båda ansetts 
relevanta för uppsatsen på grund av sina skilda inriktningar och publikationer. 
Lannerstad har bland annat skrivit en artikel för SIWI10 som handlar om offentligt, respektive 
privat ägande av VA-verksamhet. På grund av bland annat denna artikel har Lannerstad valts 
till intervjuperson för denna uppsats. Hans synsätt på privatisering och offentligt ägande av 
VA-sektorn bidrar till diskussion av ägande av vatten i Sverige. 

                                                 
8 Indelat efter huvudavrinningsområde. 
9 http://www.tema.liu.se/tema-v/medarbetare/lowgren-marianne, 28/12/2006. 
10 Stockholm international water institute som arbetar med vattenfrågor framförallt utomlands. 
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Sten Bergström arbetar på SMHI som meteorolog. Bergström har bland annat skrivit en 
rapport om Sveriges hydrologi som har använts som källmaterial i denna uppsats. Hans 
kunskap om Sveriges vatten tillgångar har medfört en tydligare bild av Sveriges vatten 
resurser ur ett nationellt perspektiv, till denna uppsats. 
Dessa personer har valts på grund av sina olika inriktningar och bakgrund och har av 
författaren ansetts som mest insatta i ämnet. Idag finns det ingen som har direkt ansvar för 
dricksvattenexport, helt enkelt för att det inte existerar i någon större utsträckning i Sverige 
idag och därför har flera personer som arbetar med vatten resurser krävts för att få ett så brett 
perspektiv på uppsatsen som möjligt.  
 
Majoriteten av respondenterna har blivit intervjuade av författaren vid möte, men några få 
intervjuer har skett via e-mail eller telefon. 
Intervjuerna varierade i längd mellan en halv och två timmar. Genomsnittet låg på en timmes 
lång intervju. 
Samma intervjufrågor har ställts till samtliga intervjupersoner (se bilaga). Detta för att 
underlätta sammanställningen av data och för att kunna jämföra olika åsikter om samma 
frågor i slutdiskussionen. Intervjufrågorna har bestått av tio stycken frågor som innefattar 
ägande av vatten, prissättning av vatten, transport och teknik kring vatten, lagar och 
förordningar vad gäller vatten, samt kärnfrågor för uppsatsen om Sveriges möjlighet att 
exportera dricksvatten.  
På grund av de olika specialiteter som intervjupersonerna har så har frågorna diskuterats olika 
mycket av respondenterna. Intervjufrågorna har utformats för att leda till diskussion, och för 
att respondenterna ska kunna förbereda sig innan intervjun har frågorna skickats ut innan 
mötet via e-mail eller post. 

2.4 Kritisk granskning 

2.4.1 Intervjuer 
De intervjupersoner som är delaktiga i uppsatsen har gjorts efter noggrant urval och har av 
författaren ansetts som relevanta pålitliga källor på grund av intervjupersonernas inriktningar 
och bakgrund. 
Det är möjligt att resultatet av uppsatsen skulle kunna se ut på ett annat sätt om en annan typ 
av intervjupersoner hade valts som respondenter, eller om innehållet skulle påverkas av att 
antalet respondenter var fler eller färre.  
Några respondenter som författaren har varit i kontakt med har inte kunnat delta i uppsatsen 
för en intervju. Som exempel har författaren vid ett antal tillfällen försökt att få kontakt med 
Ramlösa som är en stor exportör av bordsvatten. Avsikten med att få kontakt med detta 
företag har varit att se hur en vinstgivande organisation ser på de vattenresurser som finns i 
Sverige, även om marknadens roll inte har lämnats alltför stor del i detta arbete. 
 
Intervjufrågorna som har valts till intervjupersonerna har ansetts som relevanta för uppsatsen, 
men eventuellt kunde intervjufrågorna ha berört hållbarhetsbegreppet djupare. Vidare kunde 
intervjufrågorna ha anpassats till respondenterna genom att alla respondenterna fick olika 
frågor och på så vis bättre kunnat anpassa sina särskilda specialiteter till svaren. Detta kunde 
ha lett till djupare svar.  

2.4.2 Tryckta källor 
Ett fåtal av de tryckta källorna som används i uppsatsen kan inte klassas som objektiva. 
Författaren har varit medveten om detta och har använt dessa källor med största försiktighet. 
De källor som inte kan räknas som objektiva är framförallt: Waterwars, Vatten till salu, och 
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Vatten en mänsklig rättighet eller handelsvara?. Dessa källor har en intressant del i arbetet, 
speciellt i diskussionen om privatiseringen av vatten, och därför går dom inte att utesluta, trots 
bristande objektivitet. 
 
De rapporter som framförallt har använts i uppsatsen är tagna från SGU och 
Naturvårdsverket. Dessa källor har av författaren klassats som representativa myndigheter 
som har ett stort ansvar för Sveriges vattenmiljö. 
Kritiskt angående Naturvårdsverkets rapport har varit viss otydlighet vad gäller siffror som är 
angivna i rapporten. Det totala vattenuttaget av ytvatten har varit något problematiskt att 
fastställa eftersom att det finns flera uppgifter om detta i uppsatsen. Därför har författaren 
använt sig av de siffror som har ansetts som mest aktuella och bäst överrensstämmande med 
SGU:s siffror. 
 
SGU:s rapport är skriven år 2003, vilket innebär att innehållet i rapporten vid uppsatstillfället 
inte längre ä lika aktuellt som när den skrevs. Enligt författarens undersökning har ingen 
nyare rapport skrivits om Sveriges grundvatten. Den nyare versionen beräknas vara klar först 
år 2008, enligt SGU. Detta kan innebära att vissa siffror i uppsatsen inte är tillräckligt 
uppdaterade vad gäller egna brunnar och påverkan på vattenresurser. 
Bergströms rapport om Sveriges hydrologi är från år 1993, vilket innebär att innehållets 
aktualitet kan ifrågasättas. Rapporten har i alla fall ansetts som viktig i denna uppsats 
eftersom att den kartlägger grundläggande processer i det Svenska landskapet som berör 
vattens kretslopp. 

2.4.2 Undersökningen 
För att skapa en tydligare bild av hur grundvattnet var indelat efter olika vattendistrikt i 
Sverige hade man kunnat använda GIS och gjort en ny karta över vattendistrikten som visade 
yt- och grundvatten mängder efter olika regioner.  
Svårigheter är att hitta exakta data över hur mycket grund- och ytvatten som finns i Sverige. 
Grundvattenmängden är beroende av hur djupt man är beredd att borra för att finna det samt 
vilken kvalitet som kan räknas med som tjänlig. Ytvattenmängden beror istället på var man 
ska dela ytvattnet och vilka sjöar och vattendrag som kan räknas som nationella då flera av 
dessa passerar statsgränser. 

 
 
    
  

 
 
 



                                                                                                                                                10

3. Teoretisk ansatts 

3.1 Några Geografiska uttryck. 

3.1.1 Nationen och staten 
Nation kommer från latinets natio (börd) som bygger på verbet nascor (födas). Begreppet har 
alltså från början med födelse och släktskap att göra.11 En nation kräver att en grupp 
människor känner en samhörighet. Dessa människor vill oftast tillhöra en egen stat, och denna 
stat ska innefatta ett territorium för att existera. Enligt Taylor och Flint finns det två sätt att 
definiera en nation. Antingen det lite mer patriotiska sättet, att folket är viktigt inte staten och 
därför inte heller territoriet, eller det andra sättet, nämligen staten (alltså territoriet) är viktigt 
och förenar människorna.12 Människan är i stort behov av gränser för att inte världsbilden ska 
bli fullständigt kaotisk, menar Törnqvist. Därför skapas gränser kring ”vi” och ”dom” inte 
minst genom språket och dialekter är kopplade till territoriet.13 Vidare menar Taylor och Flint 
att en nation behöver en historia för att finnas till, sann eller inte och på så vis kan man förstå 
att Jönsson och Tägil pratar om nationen som det påhittade samhället. 14  

3.1.2 Regionen 
Det kan uttryckas så, att regionen är ett område som på ett eller annat sätt hålls ihop av inre 
likheter. Törnqvist och Jauhiainen presenterar fyra sådana likheter som binder ihop en region 
och avgränsar den mot yttervärlden. Dessa faktorer är natur (landskapsformation och 
barriärer), kultur (identitet, historia och religion) funktion (transporter, ihopkoppling av 
människor och anläggningar) och förvaltning (beslut och regler inom ett territorium).15 En 
region har ofta en kärna, och denna är ofta, enligt Törnqvist, en stad.16 Det är i staden som 
noderna i nätverk samlas och intressen strålar samman, enligt honom. En region är avgränsad 
från andra regioner, men den är inte på något sätt oberoende av omvärlden, utan påverkas 
ständigt av yttre krafter, menar Wärneryd.17 En region måste vid varje enskilt tillfälle 
definieras, enligt Werner.18 Andersson vidareutvecklar det påståendet genom att säga att en 
regions existens är beroende av ett problem, en avsikt eller ett syfte av något slag.19 Regionen 
är alltså inte lika tydlig som t.ex. kommunen eller länet. 

3.1.3 Kommunen 
Kommun representerar ofta den lokala sfären. En kommun är ofta ett mindre samhälle som 
tillsammans med andra kommuner skapar en stad eller ibland en region. En kommun kan ha 
olika mycket inflytande i olika stater. 

3.1.4 Decentralisering och centralisering i ett samhälle  
När det gäller makt kan den antingen vara centraliserad eller decentraliserad. En 
decentralisering innebär att fördelningen av makt och verksamheter utgår till flera områden 
eller personer. En centralisering innebär istället att man samlar makt och inflytande i en viss 

                                                 
11 Törnqvist, 1998, s. 6. 
12 Taylor & Flint, 2000, s. 196-235. 
13 Törnqvist, 1998, s. 110. 
14 Jönsson, Tägil, 2000, s. 80-84. Taylor & Flint, 2000, s. 196-235. 
15 Törnqvist, 1998, s. 60.  Jauhiainen, 2000, s. 6. 
16 Törnqvist, 1998, s. 83-84. 
17 Wärneryd, 1987, s. 91. 
18 Werner, 1987, s. 76. 
19 Andersson, 1987, s. 23. 
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punkt.20 Man skulle kunna säga att inom ett territorium där kommuner som har starkt 
inflytande råder en decentralisering av makt. Om staten däremot är det enda som styrande 
elementet över ekonomi och politiskt inflytande så är det ett exempel på centralisering. En 
region är lite mer komplicerad, då den först och främst måste definieras (3.1.2) och först 
därefter kan man klassa regionen efter inflytande och makt att bestämma över sitt område och 
sina resurser.  

3.1.5 Vad innebär demokrati? 
När makten är decentraliserad, antingen genom uppdelning av mindre kommuner eller 
ihopsamlat i regioner har samhället ofta kommit långt i sin demokratiska utveckling. Ett 
demokratiskt samhälle är vad de flesta eftersträvar idag, men demokrati är inte något 
självklart. Enligt Lundén är demokrati ett politiskt system där folkmajoritetens vilja genom 
val bestämmer hur ett land ska styras. Var gränsens ska gå för territoriet borde bero på vilka 
som påverkas av ett beslut indirekt eller direkt, enligt Lundén.21 Detta kan dock vara svårt att 
avgöra. Problem som Lundén ser med demokrati är att det kan finnas många etniska grupper 
inom ett territorium, och det finns risk att när majoriteten bestämmer så kör man över en 
minoritetsgrupp.22 Problem med demokrati är även rumslig, då territoriets skala påverkar 
invånarantal och på så vis även resultatet i slutändan.  

3.1.6 Adaptive management/ Anpassningsbar ledning 
Det behövs medel för att handskas med osäkerhet, snarare än att försöka ta bort det. En sätt att 
göra det på är genom anpassningsbar ledning (adaptive management), menar Clark. Denna 
typ av management dyker upp i många former och kan inte bli representerad av en enda 
modell, fortsätter författaren. Anpassningsbar ledning är en mer processorienterad typ av 
ledning som baseras på att lära genom att göra.23 
Standard system som används vid vattenresurser är ofta för ineffektiva och istället behövs en 
ny, mer flexibel ledning, menar Moberg et al. På Swedish Water House24.25 
Clark väljer att illustrera detta med ett exempel mellan en missil som får representera 
förutsägbar ledning och en modern flygplans utrustning. Missilen träffar bara sitt mål om 
riktlinjen, system föreställning och operationssystem fungerar korrekt. Flygplanssystemet 
däremot känner ständigt av sin omgivning, förhandsberäkning och föreställning ändrar sin 
kurs för att nå målet bortsett från provisoriska förändringar. Båda systemen använder sig av 
förutsättningar och modeller, men missilen har en mer långsiktig och styrningsmekanism, 
medan flygplans utrustningens förutsägbarhet mestadels är korttids och tar sig uttryck i olika 
scenarier som piloten väljer. I praktiken skulle man kunna säga att flodskötsel är placerad 
någonstans mellan långsiktig förutsägbarhet och korttids anpassning.26  
Anpassningsbar ledning kommer även att innebära att alla ska vara med och bestämma, menar 
Swedish Water House.27 
Clark menar att det är lättare att rent teoretiskt involvera intressegrupper än vad det är 
praktiskt. Själva hjärtat i diskussionen ligger i hur mycket osäkerhet som är acceptabelt inom 
ledning.28 

                                                 
20 www.ne.se, sökord : decentralisering och centralisering, 13/12/2006. 
21 Lundén, 1997, s. 21-28. 
22 Lundén, 2002, s. 110. 
23 Clark, 2002, s. 353-355. 
24 En organisation som arbetar med vattenfrågor globalt, en del av SIWI. 
25 Moberg et al., 2005, s. 2-3. 
26 Clark, 2002, s. 355. 
27 Moberg et al., 2005, s. 3-11. 
28 Clark, 2002, s. 353. 
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Seward et al. Menar att grundförutsättningen för anpassningsbar ledning är att om människan 
inte förstår naturen perfekt så ska mänsklig inverkan på naturen vara experimentell. Han 
menar att vi behöver anpassningsbar ledning av grundvatten eftersom att vi hittills inte vet 
säkert hur grundvatten fungerar eller hur den regionala grundvatten statusen ser ut. Inte heller 
kan vi med säkerhet förutspå framtiden. Därför krävs fler scenarier istället för ett.29 

3.2 Hållbarhet och hållbar utveckling 
Hållbar utveckling är ett vanligt begrepp som innehåller framförallt tre faktorer:30 

1. Miljömässig hållbarhet. 
2. Ekonomisk hållbarhet 
3. Social hållbarhet. 

En vanlig definition på hållbar utveckling är: ”En samhällsutveckling som tillgodoser dagens 
behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov.”31 
Denna definition kommer ifrån den så kallade Brundtland-kommissionen. Det handlar om att 
de tre faktorerna ska mötas för att skapa ett långsiktigt stabilt samhälle. 
 
Enligt EU så ska alla medlemsstater integrera hållbarhet i sin politiska inställning så att de 
gemensamt kan möta de tre faktorerna. Vidare ser EU flera problemområden där de tre 
faktorerna integrerar i varandra, såsom klimatförändringar och fattigdom. Enligt EU måste vi 
ändra samhället och sociala attityder och se bättre sätt att använda naturens resurser och 
transportmedel av varor och människor för att nå ett hållbart samhälle.32  
Enligt Rio- deklarationen som FN har tagit fram så innebär hållbar utveckling bland annat 
att:33 

• Staterna har rättighet att utnyttja sina egna naturtillgångar i enighet med sin egen miljö 
och utvecklingspolitik och innefattar även ansvaret för att olika verksamheter inom 
sina landgränser inte skadar andra länders miljö. 

• Stater ska samarbeta för att ta hand om jordens ekosystem. De mer utvecklade 
länderna ser sitt ansvar i denna fråga dels på grund av den påfrestning som de utsätter 
den globala miljön för, och dels över de tekniska och finansiella resurser som de 
förfogar över.  

• Stater ska jobba för en inhemsk kompetens i sammanhang med hållbar utveckling och 
genom att utveckla, anpassa och sprida nyskapande teknik. 

• Stater ska ha effektiva miljölagar. En del normer kan inte tillämpas i alla länder, detta 
gäller särskilt utvecklingsländer där de kan leda till ekonomiska och sociala kostnader. 

 
Sveriges första nationella strategi för hållbar utveckling skrevs år 2002.34 Enligt den Svenska 
regeringens visioner om hållbar utveckling gäller bland annat att politiska frågor ska behandla 
miljö, ekonomi och sociala aspekter i ett längre tidsperspektiv. Dessutom ska utgångspunkten 
vara en helhetssyn av samhället, både globalt och nationellt och de tre faktorerna inom 
hållbarhetsbegreppet ska vara varandras förutsättningar och integrera i varandra. Det är ett 
gemensamt ansvar som förutsätter ett demokratiskt och jämställt samhälle. Alla människor i 
samhället ska delta oavsett bakgrund. Det krävs även ett samarbete mellan regeringen, 

                                                 
29 Seward et al., 2006, s. 477-479. 
30 http://www.hallbarhetsradet.se/templates/Hallbarhetsradet_Page.aspx?id=230, 10/12/2006. 
31 http://www.hallbarhetsradet.se/templates/Hallbarhetsradet_Page.aspx?id=230, 10/12/2006. 
32 http://ec.europa.eu/sustainable/welcome/index_en.htm, 10/12/2006. 
33 www.regeringen.se Förenta nationernas konferens och miljöutveckling, Rio-deklarationen s. 1-5, 14/11/2006. 
34 Svenska regeringen, 2005/06, s. 4-6. 
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myndigheten, arbetsmarknaden och olika organisationer, på alla nivåer från lokalt till 
regionalt, nationellt inom EU och globalt.35  
Martin Reuss menar att vi idag försöker att nå hållbarhet och istället för att se enbart 
människans behov så vill vi nå en balans mellan naturens behov och människans. Att 
behandla vatten som är en livsviktig resurs testar våra färdigheter, särskilt inom demokratiska 
stater att balansera behovet av mänsklig frihet och socioekonomiska restriktioner som krävs 
för att försörja människor med god vattenkvalitet.36 

3.3 Vattnets kretslopp och kvantitet 
Vattnet är som sagt inte jämt fördelat över jorden. På vilket sätt vattnet förflyttar sig mellan 
olika tillstånd och områden kallas den hydrologiska cykeln och man brukar sammanfatta detta 
kretslopp med vattenbalansekvationen: P=E+R±S . P står för nederbörden (perception), R är 
avrinningen (runoff), E är avdunstningen (evapotranspiration) och S är det vatten som 
magasineras på olika sätt under tidsperioden (storage).37 
Vattnet avdunstar och blir till vattenånga, främst från världshaven, lämnar jordens yta för att 
samlas i atmosfären. Vattenångan stannar en förhållandevis kort tid i det stadiet men kan 
färdas lång väg innan den återvänder till marken genom luftströmmar. Så småningom 
återkommer vattnet till jordens yta i form av nederbörd, varav 78 % av vattnet faller ner över 
havet och 22 % faller över marken.38 Mängden vatten som rör sig i den hydrologiska cykeln 
är alltså densamma, men fördelningen av den skiljer mellan tid och rum.  
En del av det vatten som rör sig i kretsloppet kallas avrinning och detta rör sig från land till 
hav i flytande form. Det vattnet kan infiltrera i jorden genom flera lager och bilda 
grundvatten, avdunsta eller återvända till havet i sitt flytande tillstånd efter att ha mellanlandat 
i exempelvis en sjö.39  Det vatten som uppehåller sig i en sjö, eller liknande magasin ovan jord 
kallas för ytvatten, och detta vatten består oftast av sötvatten. De flesta sjöar är dessutom 
endast temporära i landskapet och kommer så småningom att förvandlas till våtmarker för att 
sedan försvinna helt.40 
Grundvatten går till skillnad från ytvatten att hitta nästan överallt på jordklotet även om 
kvalitet och kvantitet kan variera kraftigt och även djupet där man hittar grundvatten i marken 
kan vara mycket skiftande. Det mesta grundvattnet hittas ändå på 800 meters djup under 
jordtäcket.41 Grundvattnets kvantitet beror till stor del på det material som vattnet infiltrerar i. 
Grundvatten och ytvatten är de färskvattenkällor som vi använder vid bland annat 
dricksvatten framställning.  
Problemet med sötvattnet som finns på jorden har alltså dels att göra med mängden, men även 
kvaliteten och den ojämna fördelningen som finns över olika kontinent. När det gäller vattnets 
kvantitet och kvalitet finns ofta tekniska lösningar att använda sig av för att borra efter 
grundvatten eller rena ytvatten. 

3.3.1 Sveriges hydrologi 
Det råder stora variationer inom Sveriges gränser vad gäller nederbörd. I Fjälltrakterna, på 
västsluttningen och det sydsvenska höglandet är nederbörden som störst. Man kan beräkna 
punktnederbörden för ett mindre område och arealnederbörden för större områden, som alltså 

                                                 
35 Svenska regeringen, 2005/06, s. 7-9.  
36 Reuss, 2002, s. 465-472. 
37 Bergström, 1993, s. 2. 
38 McKnight, & Hess., 200, s. 253-256. 
39 McKnight, & Hess., 2005, s. 244. Bergström, 1993, s. 2. 
40 McKnight, & Hess, 2005, s. 250-253. 
41 McKnight, & Hess, 2005, s. 244-256. 
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skiftar inom landet.42 I Sverige är nederbörden som störst i juli och augusti över så gott som 
hela landet. Det finns gott om sjöar i Sverige, hela 10 % av landets yta består utav sjöar.43  
 
När det gäller Sveriges vatten så genomgår det olika typer av reningsprocesser beroende på 
var vattnet renas och hur stora föroreningar som finns i det vattnet, som till stora delar beror 
på människan (se bilaga 2). 

3.4 Mänsklig påverkan och vattnets kvalitet 
”Vattnets cykel binder ihop allt liv på jorden och det är vårt ansvar att försäkra att våra 
handlingar inte skadar andra arter och människor.”44 Så säger Vandana i sin bok. Ändå 
påverkar människan naturen och därmed vattnet på en rad olika sätt. Man brukar tala om två 
olika skolor när det gäller tankar om påverkan av miljön. Den ena menar att all förändring i 
naturen är potentiellt skadlig. Den andra skolan menar istället att naturen har ett visst mått av 
naturlig återhämtning och menar att genom hållbar markanvändning kan man utveckla 
marken, utan att det nödvändigtvis betyder att den förfaller.45   
Falkenmark et al. Ger år 1999 exempel på pådrivande faktorer som orsakar förändring i 
landskapet, nämligen: en ökande befolkning ökar behovet av resurser för livskvalitet, sociala 
behov ökar och människor vill ha ut mer och mer av sina resurser, ekonomisk tillväxt som 
driver på ovanstående påståenden än mer.  
Dessa faktorer innebär att för att skapa god livskvalitet i samhället så måste man göra ingrepp 
i naturen, som främst består av fysisk manipulering av land och vatten och kemisk påverkan.  
Människan ändrar ofta marken och land rent fysiskt för att nå någon form av ekonomisk 
vinning, som exempelvis kan vara byggnader, gator, sportarenor etc. Sådana förändringar i 
landskapet ändrar vattens resväg så att dagvattnet46 ökar och detta gör att grundvattennivån 
minskar. 
Materialet som vattnet infiltreras i förändras också när människan förändrar marken, 
exempelvis genom att ta bort vegetationen som hjälper till att hålla kvar vattnet i marken, och 
detta leder i sin tur till att vattnet får svårare att infiltrera i marken och stanna kvar som 
sötvattensmagasin.47 
 
Seward et al. Skriver 2006 i sin forskningsartikel om ett ostabilt uttag av vatten ur 
grundvattenmagasin, som är en fysisk påverkan på miljön. Enligt honom ser 
grundvattensystemet före utveckling ut på följande sätt: påfyllnaden av vatten, som 
exempelvis kan vara källor eller strömmar, är i ett jämnt förhållande med det som mynnar ut 
ur systemet, som exempelvis kan vara att vattnet fortsätter att rinna ner i marken. När det sker 
en utveckling, exempelvis genom att det borras en brunn för att pumpa upp grundvatten 
förändras förutsättningarna för grundvattensystemet. Om det ska finnas en naturlig jämvikt 
trotts en sådan utveckling så måste dels mer vatten fylla på grundvattenmagasinet, mindre 
vatten måste lämna systemet, avsättning av vatten för förvaring krävs och tillsist måste dessa 
tre faktorer på något sätt stämma överens med varandra. Seward et al. påpekar att det är svårt 
att säga vad som är ett hållbart uttag av grundvatten, då vi inte är säkra på vad hållbarhet är 
för varje grundvattenmagasin. Han vill dessutom påpeka att en naturlig påfyllnad av vatten till 

                                                 
42 Bergström, 1993, s. 5, 12. 
43 Bergström, 1993, s. 13, 72. 
44 Vandana, 2002, s. 35. 
45 Falkenmark et al., 1999, s. 79-80. 
46 Vatten som rinner på asfalt och över tak och bidrar inte till infiltration i marken och grundvattenbildning. 
47 Falkenmark et al., 1999, s. 79-80. 
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grundvattenmagasinet inte på något sätt är detsamma som hållbarhet när människan har 
påverkat det naturliga systemet (se även 3.2). 48 
 
Mänskliga aktiviteter resulterar nästan alltid i någon form av avfall.49 Denna kemiska 
påverkan förorenar vattnet på fler olika sätt och kemikalierna kan vara, luftburna, utsläpp från 
mark baserade aktiviteter, mänskligt avfall som bärs genom vattencykeln, direkt utsläpp av 
avloppsvatten till vattenmagasin. 50 
Utsläpp är inte bara ett lokalt problem utan finns på alla nivåer. Globalt finns det avgaser i de 
övre lagren i atmosfären som sprids över jordklotet och bidrar bland annat till 
växthuseffekten. Kontinentalt (eller nationellt) finns det istället utsläpp i de nedre lagren av 
atmosfären som bidrar till exempelvis surt regn, och detta behöver inte falla över det land som 
är ansvariga för utsläppet, utan kan genom luftströmmar falla ned som nederbörd någon annan 
stans. Regionalt kan utsläpp i ytvatten röra sig via flodsystem via sediment eller 
näringsämnen. Lokalt utsläpp på mark kan sippra ned genom marken och påverka 
grundvattnet.51 
När man påverkar vattnet måste man även vara medveten om att det kan ta lång tid innan det 
återhämtar sig igen. Hur lång tid det tar beror på många faktorer, bland annat mängden vatten 
som rinner, geologiska aspekter och till vilken grad kemiska och biologiska processer kan 
transportera bort och bryta ner det utsläppta materialet. Falkenmark et al. Ger exempel på 
olika vattenkroppar och deras återhämtningstid. En flod har en relativt snabb återhämtningstid 
på ca 5 år, eftersom att vattnet är under ständig cirkulation. För en sjö tar det dubbelt så lång 
tid att återhämta sig och en grundvattenkälla kan ibland ta hundra år på sig att bli återställd.52    
Raven et al. Har år 2002 gjort en undersökning om olika metoder att mäta kvalitén på Europas 
sjöar. Han menar att fysisk struktur och kvalitet av sjöar blir alltmer viktigt inom miljömässig 
planering, inte minst med det nya ramdirektivet för vatten som kräver en värdering av 
hydromorfologisk kvalitet för att klargöra ekologisk status i sjöar. Den hydromorfologiska 
kvaliteten ska kartlägga orörda och högt modifierade sjöar. I artikeln har författarna jämfört 
tre olika metoder som ska kartlägga sjöarnas kvalitet, RHS (River Habitat Survey) från 
Storbritannien, SEQ-MP (Système d’Evaluation de la Qualité du Milieu Physique), från 
Frankrike och LAWA-vor-Ort (Länderarbeitsgemeinschaft Wasser) från Tyskland. 
Karaktäristiska drag var ganska lika i de olika metoderna, men det rådde stor skillnad mellan 
granskningsstrategi, datainsamling och analys som resulterade i olika kvalitetsuppskattning av 
samma vattenområde i nordöstra Frankrike och i de franska Pyrenéerna.53 

3.5 Teknisk räckvidd 
Tekniken är en parallell med både svårigheter och möjligheter som hållbarhetstänkandet inte 
utvecklar lika djupt som Törnqvist. Enligt honom så finns det två begrepp som kan användas 
för att beskriva människans möjlighet att bemästra sin omgivning, teknisk räckvidd och 
mänskligt räckhåll. Teknisk räckvidd innebär de möjligheter att förflytta människor, material 
och meddelanden som media och transport har erbjudit människan genom olika epoker. Han 
fortsätter med att förklara att förr i tiden så var skillnaden mellan dessa två begrepp antagligen 
mindre än idag, men framförallt efter den industriella revolutionen så har tekniken utvecklats 
något enormt både vad gäller transport och media. Det fysiska avståndet har krympt i och med 
detta och det har blivit lättare att transportera det mesta via båt, flyg, tåg bil etc. Det 

                                                 
48 Seward et al., 2006, s. 475. 
49 Falkenmark et al., 1999, s. 60-63.   
50 Falkenmark et al., 1999, s. 76-77. 
51 Falkenmark et al., 1999, s. 64-65. 
52 Falkenmark et al., 1999, s. 80. 
53 Raven el al., 2002, s. 405-414. 
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mänskliga räckhållet däremot har kommit lite på efterkälken då det mänskliga psyket inte 
utvecklas i samma rasande takt anser Törnqvist.54 Han menar att emedan den tekniska 
räckvidden är pådrivande för snabba förändringar så är det mänskliga räckhållet bra mycket 
segare som ärvs genom generationer och bildning.55 Ett exempel på när det mänskliga 
räckhållet och den tekniska räckvidden inte överrensstämmer är en artikel som professor 
Asano har skrivit för Stockholm Water Front56 som handlar om att rena avloppsvatten för att 
återanvända det som dricksvatten. Professorn menar att det rent tekniskt går att rena vatten på 
det sättet och ger exempel på olika lösningar som filtrering och membranteknik. Asano 
förklarar att i framtiden kommer en sådan typ av återanvändning av vattenresursen att vara av 
stort ekonomiskt värde. Problemet med denna lösning är att det finns en psykologisk barriär 
för att rena avloppsvatten för dricksvatten och därför har det inte fått ordentligt fotfäste i 
samhället ännu.57   
 
I sin artikel frågar sig Reuss om vi har alltför stor tillit till tekniken.58 Vi exploaterar mark på 
platser där översvämning och torka ständigt hotar och hoppas sedan på att teknologin ska 
rädda oss från irrationella beslut. Detta i sin tur leder till att vi satsar enorma summor på att 
investera i vatteninfrastruktur för att uppnå nationell välfärd, menar Reuss. 
Vattenresursteknologi kan reducera social spänning och öka livskvaliteten, men vatten som 
substans har egentligen lett till många konflikter fortsätter författaren. Därför är det viktigt att 
istället för att bara se teknikens möjligheter och begränsningar mer inrikta sig på människan 
och vad hon kan göra för att lära sig att leva med naturen.59 Törnqvist förklarar den 
situationen ytterliggare genom att konstatera att tekniska hjälpmedel inte räcker lika långt som 
det mänskliga räckhållet vad gäller osäkerhet, oförutsägbarhet och överraskning.60 

3.6 Mänskligt räckhåll 
Genom att se den tekniska räckvidden, som ofta är ganska långt jämfört med människans 
räckhåll, når vi Törnqvist andra begrepp. Han menar att enligt beräkningar så kan det centrala 
nervsystemet ta emot information på 11 miljoner informationsenheter per sekund (bit/s). 
Denna information bearbetas och gallras tills medvetandet består av ordnad information. 
Detta innebär att människan har en begränsning för hur mycket information hon kan bearbeta 
och hur hon bearbetar den informationen. När vi har mycket information om något så känner 
vi oss säkra och kan fatta beslut, men om alltför mycket information tillkommer 
beslutsfattaren måste denne göra ett urval som ofta baseras på de hypoteser och attityder som 
han eller hon bär på fortsätter Törnqvist.61  
 
Törnqvist refererar till Hägerstrand som har skrivit att vad som ligger inom räckhåll för någon 
innefattar både ekonomiska, emotionella, kunskapsmässiga och fysiska dimensioner. 
Räckhållet kan sedan sträckas ut åt sidorna, bakåt och framåt beroende på personen som 
individ och på vad omvärlden erbjuder i form av tillgång och mottagare.62 Med det menar han 
att det mänskliga räckhållet är olika från person till person och det sätter gränser för 
människan, inte bara rent fysiskt utan även emotionellt.  

                                                 
54 Törnqvist, 1998, s. 86-125. 
55 Törnqvist, 1998, s. 114. 
56 En tidskrift som SIWI ger ut. 
57 Asano, 2001, s. 4-5. 
58 Reuss, 2002, s. 465-472. 
59 Reuss, 2002, s. 465-472. 
60 Törnqvist, 1998, s. 119. 
61 Törnqvist, 1998, s. 102-104. 
62 Törnqvist, 1998, s. 108. 
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När det gäller vatten som resurs menar UNDP63 att bristen på vatten i världen beror på 
ojämnlikheter mellan fattiga och rika och politiska ställningstaganden och inte på vattnets 
kvantitet. Även Segerfeldt ser en fysisk brist på vatten och en ekonomisk brist på vatten, där 
den fysiska är vattnet kvantitet och det ekonomiska är oförmåga att distribuera producera rent 
vatten.64 
Som bofast på en ort eller samhälle skapas ofta en erfarenhetsdomän, fortsätter Törnqvist och 
både sociala och kulturella band skapar dessa miljöer tillsammans med det fysiska rummet.65 
I ett samhälle skapas lagar och normer av människor och för människor inom det mänskliga 
räckhållet. Lagar är inte bara de tryckta lagarna i lagboken som gäller hela staten och nationen 
i denna, utan även sociala regler som finns inom det lokala samhället eller inom regionen. 
Detta kan i sin tur kopplas till våra attityder till olika saker, tex. Vattenexport. Vissa ämnen i 
samhället kan dessutom skapa konflikter då olika mål inte är förenliga med varandra. Ett 
sådant exempel är hur vatten ska användas. 

3.6.1 Ägarförhållanden 
Enligt Lundqvist kan vatten betraktas på följande sätt: För det första kan vatten beskrivas som 
en kollektiv nyttighet. Detta innebär att resursen är tillgänglig för en enskild individ på samma 
gång som den är tillgänglig för alla, men den kan inte brukas av en enskild individ. Alla har 
alltså rätt att ta del av resursen, men får inte disponera den som om det vore exempelvis en 
allmänningsresurs. Är vattnet en allmänningsresurs så innebär att det är möjligt för varje 
enskild brukare att göra uttag av resursens flöde, men inte göra anspråk på hela resursen. Det 
innebär att ingen har full kontroll eller ansvar för resursen som helhet. Det gör 
beslutsfattandet kring en allmänning är starkt decentraliserat till olika brukare, menar 
Lundqvist.66 Avrinningsområden, sjöar, vattendrag är exempel på allmänningsresurser. Om 
man genom tekniska och administrativa lösningar avgränsar eller inhägnar denna allmänning 
blir det istället en klubbnyttighet där de som betalar får ta del av resursen. Resursen kan 
dessutom vara helt och hållet privat och därmed utestängs alla utom ägaren.67  
 
Det är främst när vatten ses som en allmän resurs som det uppstår konflikter kring den, 
eftersom att ingen kan uteslutas, menar Lundqvist.68 
Figur 1 visar ägande av vattenresurser enligt Lundqvist och Jonsson. Fördelningen av 
rättigheter och skyldigheter mellan olika brukare av vattentjänster utgör en kärna. I denna 
ingår nyttjanderätt och äganderätt som bestämmer vem som har tillgång till resursen och vad 
denne får göra med resursen. Vad som sedan påverkar denna nyttjanderätt är olika typer av 
regler. Dessa regler gäller resursen som sådan, men även vad olika verksamheter kan göra 
med resursen.69  Olika Miljöregler är exempel på resursinriktade regler och ska skydda 
vattnets kvalitet. Kvoteringsregler är ett annat exempel på resursinriktade regler som innebär 
olika sorters gränser och regler för att skydda resursens kvantitet.70   
Utöver detta så finns det verksamhetsregler. I denna kategori ingår allmänna hänsynsregler 
som innehåller begränsningar och skyddsåtgärder som talar om hur brukaren får använda sig 
av resursen och verksamhetsregler som ger tillstånd och krav på verksamheten som brukaren 
representerar.71  
                                                 
63 United nations development programme. FN:s utvecklingsprogram. 
64 UNDP, 2006, s. 6.  Segerfeldt, 2003, s. 24. 
65 Törnqvist, 1998, s. 108-116. 
66 Lundqvist, 2004, s 18-20. 
67 Lundqvist, 2004, s 18-20. 
68 Lundqvist, 2004, s. 20. 
69 Jonsson & Lundqvist, 2006, s. 101. 
70 Lundqvist, 2004 , s. 25-35. 
71 Jonsson & Lundqvist, 2006, s. 100. 
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Sveriges lagar och regler  
Det finns flera regler som hjälper till att skydda och säkra vattenkvalitet i Sverige.  
Till att börja med har Sverige börjat arbeta efter EG:s ramdirektiv för vatten, eller 
vattendirektivet som det kallas. Direktivet antogs av EU:s medlemsstater år 2000 och 
innehåller fem punkter. Den första punkten handlar om att skydda kustvatten, yt- och 
grundvattentäkter för att säkra både kvantitet och kvalitet av vattenresursen. Den andra 
punkten handlar om att utsläppen ska kontrollerar på ett sådant sätt att man kombinerar 
kvaliteten på yt- och grundvatten med avloppsvattenutsläpp. Den tredje punkten innebär att 
det ska införas en prispolitik för vatten där förorenaren är den som betalar, vilket även gäller 
konsumenten. Punkt nummer fyra innebär att vattenhanteringen ska ske i samverkan med 
gemensamma åtgärdsprogram som fungerar över politiska och administrativa gränser. Den 
sista punkten innebär ett ökat ansvar för allmänheten som ska öka sitt deltagande och sin 
möjlighet till insyn. Detta innebär att alla medlemsstater har samma gränsvärden och regler 
för utsläpp och målet med detta är att skapa god kvalitet för yt- och grundvatten, samt 
kustvatten i Europa. År 2015 ska dessa mål vara uppfyllda för samtliga medlemsländer.72 
För att nå dessa mål har SMHI delat in Sverige efter 119 huvudavrinningsområden och delat 
in dessa i fem vattendistrikt. Inom varje vattendistrikt ska det sedan finnas en 
vattenmyndighet.73  
Detta är regler som EU har satt upp för alla sina medlemmar, för att uppnå dessa föreskrifter 
finns det mer statliga regler som Sverige följer. Det är framförallt miljöbalken som styr 
användningen av Sveriges vattenuttag och det krävs tillståndsplikt för vattenverksamhet. 
Vattenverksamhet innebär enligt miljöbalken anläggningar i vattenområde som på något sätt 
ändrar vattnets djup och läge. I detta ingår bland annat borttransport eller tillförsel av 
grundvatten.(MB, SFS 1998:808, 11 kap, 2 §).74 
Enligt miljöbalken kan dessutom länsstyrelsen eller kommunen införa skyddsområde av 
grundvattentäkt eller reservvattentäkt. Mer om detta står i MB, 1998:808, 7 kap, 21 §, 22 §. 
Det är sedan naturvårdsverket som har det övergripande ansvaret för vattenskydd. 

                                                 
72 Nordström, 2005, s. 25, 28. 
73 Nordström, 2005, s. 26. 
74 Nordström, 2005, s. 149. 

Figur 1. Ägande och nyttjande 
av vattenresursen och vilka 
regler som påverkar detta. 
Källa: Jonsson & Lundqvist, 
2006, s. 101. 
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I Miljöbalken finns även ytterligare regler för verksamhet och miljöskydd som kan beröra 
dricksvattenförsörjningen.75 Det finns kompletteringar till miljöbalken i form av Lag om 
särskilda bestämmelser om vattenverksamhet (1998:812) som säger att man kan ha rådighet 
över vattnet som krävs för att ha en vattenverksamhet. En nyttjare har alltså fått rätt att nyttja 
vattnet, utan att äga det. När man sedan har fått ett tillstånd kan detta regleras av en 
miljödomstol. Lag (1975:424) handlar om att yrkesmässig kontroll av grundvattnet ska 
rapporteras till SGU. Fler lagar som påverkar dricksvattnet både direkt och indirekt är Plan- 
och bygglagen (1987:10) och Smittskyddslagen (1988:1472). Lag (1970:244) handlar om 
Sveriges VA-försörjning. Där framgår vad som gäller för den verksamhet som ska bedriva 
VA-frågor. Ett exempel på en sådan verksamhet är Stockholm Vatten. Det är sedan Boverket 
som har det övergripande ansvaret för hur VA-installationer i fastigheter ska utföras.76  
 
Från och med år 1983 klassas dricksvatten som ett livsmedel i Sverige och därför är det 
Livsmedelsverket som bestämmer över dricksvattnets kvalitet och detta har i sin tur 
kompletterats så att de stämmer överens med EU:s vattendirektiv. Det finns även en 
myndighet som kallas KemI som ska ha det övergripande ansvaret för kemikalier som 
används i Sverige. Utöver detta finns SSI som ska ansvara för att strålningen som påverkar 
människor och djur i Sverige ska vara så liten som möjligt.77  
Det vatten som i hushållet inte används till dryck eller matlagning ansvarar istället 
Socialstyrelsen för. Det är socialstyrelsen som sätter upp bestämmelser och råd för vad som 
gäller enskilda brunnar.78 
 
Offentligt och privat ägande  
Ägandet av VA-verksamhet och därmed indirekt dricksvattnet har varit ett hett debattämne, 
inte minst i Sverige för några år sedan och det finns förespråkare för både privat och offentligt 
ägande. Enligt UNDP så kan den privata sektorn ha en roll när det gäller leverans av vatten, 
men det offentliga ekonomiska stödet är viktigt för att förbättra tillgången till vatten och 
sanitet. Några privatiseringsprogram har gett positiva resultat, men på det stora hela har det 
inte varit något man vill uppmuntra, fortsätter UNDP som ser två skilda anledningar till att 
vara försiktig med privatiseringen. För det första har vattensektorn en roll som naturligt 
monopolföretag och utan en pålitlig tillsynsmyndighet som månar om regler och pris kan 
denna monopolställning missbrukas. För det andra så krävs offentligt stöd för att öka 
tillgången på vatten i vissa områden oavsett om leverantören är privat eller offentlig. De vill 
ändå påpeka att men del offentligt ägda allmännyttiga företag sviker de fattiga genom en 
kombination av ineffektivitet och orättvis finansiering.79 
Ett av de argument som har förts fram när det gäller att privatisera en vattenverksamhet berör 
just effektiviteten och svagheter inom vattenpolitiken vid offentligt styre. 
Fredrik Segerfeldt menar att vattenpolitiken i utvecklingsländer är både alltför centraliserad 
och splittrad. Centraliseringen gör att aktörerna som har makten sitter för långt bort ifrån de 
platser där konsekvenserna av de olika makterna märks.80 Myndigheter som ingår inom det 
offentliga ägandet av vatten, säger Segerfeldt, är inte bara ineffektiv utan dessutom ofta 
                                                 
75 http://www.notisum.se/rnp/SLS/lag/19980808.htm , 03/1/2007. 
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78 Nordström, 2005, s. 95, 96. 
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korrumperad, eftersom en ensam myndighet som bestämmer över vattnet medför dessa risker. 
Denna korruption sker i både liten och större skala, och vattenresurserna styrs på ett sådant 
sätt att de inte gör störst ekonomisk nytta, menar Segerfeldt.81 
År 2004 skrev SIWI en artikel om vattenkorruption. Vattenkorruption framställdes som ett 
globalt problem som måste involvera alla nivåer i samhället. Vattensektorn förlorar flera 
millioner dollar om året på grund av korruption och en av anledningarna är att korruption 
erbjuder småskaliga lösningar som ligger närmare samarbete mellan intressenter.82 År 2006 
skrev dr Stålgren en ny artikel om vattenkorruption för samma organisation. Han menar att 
korruption har bidragit till att den demokratiska rättigheten till lika villkor inom offentliga 
beslutstagande istället har förvandlats till instrument för individuell förtjänst. Korruption i 
många olika former, säger författaren, har ibland våldsamma ekonomiska följder. Stålgren 
presenterar också WIN83 som är en verksamhet som ska bekämpa korruptionen inom 
vattensektorn i världen.84 Sjölander Holland menar att korruption är något som varken 
offentliga eller privata företag kan råda över. Hon menar att den offentliga sektorn inte blir 
tillräckligt hörd och hon vill dessutom uppmärksamma att vatten borde vara en mänsklig 
rättighet och inte en handelsvara.85 En annan författare som också är starkt emot en 
privatisering och ser vattnet som en mänsklig och social rättighet är Vandana. Hon menar att 
eftersom att vatten inte är en mänsklig uppfinning med gränser så kan det inte heller ägas som 
en privat egendom, utan är en allmän resurs.86 
Segerfeldt tar även upp ineffektiviteten hos den offentliga sektorn och menar att dessa 
vattendistributörer har begränsad kunskap om vatten och tillgång till tekniska lösningar, 
medan en privat aktör investerar i att utveckla sitt företag och kan därför bidra med mer 
expertis och ny teknik.87 UNDP menar att den privata marknaden inte erbjuder en stark 
lösning till de systemproblem som vattensektorn har, även om handel på privata marknader 
påstås skapa jämlikhet i vattentillgången. 

3.6.2 Konflikter och konkurrens 
Vatten som produktionsresurs är unikt eftersom att det inte kan begränsas till ett 
användningsområde, eller till ett land eller territorium. Ett uppströmsområde påverkar det 
vatten ett nedströmsområde ska ta del av och detsamma gäller grundvatten och sjöar.88 
Vatten som resurs begränsas inte heller till ett intresseområde, utan används till fler olika 
ändamål, exempelvis jordbruk, dricksvatten, och elproduktion. Enligt UNDP kan man se två 
typer av konkurrens i de flesta länder. Det ena är konkurrens mellan städer och jordbruk om 
vattenresurser och det andra är att konkurrensen mellan jordbruken. I båda fallen finns det risk 
att jordbruken blir förlorarna i synnerhet de fattigaste, menar UNDP.89 När det råder 
konkurrens om för få resurser brukar detta hanteras med politiska och ekonomiska system 
med rättigheter och tillstånd och de olika aktörernas styrka kommer att visas mer och mer. 
Detta gäller även vattenfrågor. Om de fattiga ska klara sig igenom detta beror på om 
regeringar prioriterar jämlikhet i sin politik.90 Utifrån detta resonemang så skulle man kunna 
säga att det är omöjligt att lösa vattenresursproblem som konfliktområde mellan enskilda och 
kollektiva beslut då dessa oftast är allmänningar. Ostroms har istället pekat på att det finns 
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exempel där det i praktiken går att genomföra lösningar. Lundqvist refererar till henne då hon 
ger förslag på vad som kan ge stabila självreglerade lösningar på allmänningskonflikter. 
Bland annat tar hon upp allas rätt att påverka beslut som påverkar dem och klart definierade 
gränser angående vem som ska få utnyttja resursen och inte, samt att målen ska vara 
samlänkade på flera nivåer.91 Ostroms faktorer kan vara användbara i vissa fall, menar 
Lundqvist, men det finns tillfällen då konflikter inte är fullt så lätta att lösa, bland annat med 
tanke på det ekonomiska beroendet av allmänningsresursen som kan finnas.92 
 
Konkurrens om vatten kan alltså ske mellan olika brukare och intressen, men även rent 
rumsligt mellan olika stater på nationell nivå eller inom stater på en mer regional eller lokal 
nivå, på grund av att vattnet är ojämnt fördelat. Även i Sverige råder konkurrens enligt 
Malmqvist och Magnusson, som menar att det inte är någon självklarhet att en liten kommun 
med goda vattenresurser ställer dessa till förfogande till en större kommun om den lilla 
kommunen inte ser några egna fördelar med det. Detta kan i sin tur påverka expansionen av 
den större kommunen. Förklaringen till varför sådana situationer uppstår har ofta med 
ekonomiska särintressen att göra, menar författarna.93  

3.6.3 Värde och prissättning  
Löwgren menar att sätta pris på vatten är ett sätt att beskriva dess värde. Detta är även ett sätt 
att ransonera förbrukningen av vatten, fortsätter hon. Vatten kan ha användarvärden och icke-
användarvärden. Användarvärden kan i sin tur delas upp i utvinningsvärden och in-situ 
värden. Uvinningsvärden är då man tar ut en andel av resursen och prissätter denna för ett 
speciellt ändamål. Det kan vara exempelvis dricksvattenförsörjning, industri eller som 
energikälla. In-situvärden är istället de värden som vattenresursen har på plats för rekreation, 
livsmiljö för olika arter och som buffert för översvämningar. Den sistnämnda kategorin 
innefattar alltså direkta användarvärden. 
Den andra kategorin för vattnets värde är sådana värden som är svåra att mäta och kallas icke-
användarvärden. Dessa delas in i optionsvärden, arvsvärden och existensvärden. 
Optionsvärden och arvsvärden hänger ihop som resurser som kan bli nyttiga i framtiden fastän 
dom inte används idag och existensvärden är när resursen får ett inneboende etiskt värde av 
att bara finnas till. 94 Ekonomiska styrmedel när det gäller att prissätta vatten som resurs, 
menar Löwgren, finns i olika former, bland annat genom skatter och avgifter, bidrag och 
subventioner samt marknadslösningar. Löwgren tillägger att det är viktigt att för att nå hållbar 
utveckling inte bara räkna in ekonomiska som en del av priset, utan även sociala och 
miljömässiga värden ska vara inräknat i ett pris.95 
Enligt UNDP beror vattenbristen i många länder på en politik som genom subventioner och 
låga priser uppmuntrar ett överutnyttjande av vattenresurser.96 Fredrik Segerfeldt menar att 
med högre priser på vatten så skulle distributören få resurser att ansluta fler hushåll till ett 
vattennät. De låga priserna har skapat ett slöseri och överanvändning av resursen.97 Den 
svenska regeringen menar att det inte går att sätta ett fast pris på vatten som ska gälla för hela 
Europeiska unionen, utan priserna ska variera från region till region, beroende på bland annat 
miljökostnader, sociala, politiska och fysiska förhållanden i respektive område.98 
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4. Utvärdering av Sveriges vatten 
Enligt Svenskt vatten så används per dygn och hushåll i Sverige är i genomsnitt 180 liter 
vatten per person som fördelas på mat och dryck, spolning av toaletter, disk och tvätt, 
personlig hygien och övrig användning. Av dessa 180 liter är samtliga av samma kvalitet, 
nämligen dricksvattenkvalitet i.99 Utöver hushållens användning tillkommer de uttag som sker 
för industrier och jordbruk, samt övrig verksamhet. 
Enligt SGU:s rapport såg vattenanvändningen i Sverige år 2000 ut enligt diagrammet nedan. 

    
Totalt sett är det ytvatten som används mest inom samtliga användningsområden (hushåll, 
jordbruk industri och övrigt), medan grundvatten står för en ganska blygsam del av 
vattenanvändningen. Industrin är det användningsområde som kräver mest vatten och oftast 
har de egna uttag, medan 85 % av alla hushåll i Sverige är anslutna till allmänna VA-verk. 
Resterande hushåll tar upp vatten från enskilda brunnar, som senast är uppräknade år 2003 till 
400 000 stycken för permanentboende och ungefär lika många för fritidshusboende. Dessa 
enskilda brunnar ökar med ungefär 5000 nya brunnar varje år.100 Den kategori som betecknas 
som övrig innehåller verksamheter som använder sig av det allmänna vattnet, exempelvis: 
hotellverksamhet, restaurang, vattenverk, transport och offentlig förvaltning. Hit räknas även 
ledningsförluster.101 
 
Detta är nationell bild av Sveriges vattenanvändning, men i ett regionalt eller kommunalt 
perspektiv kan det skilja mellan yt- och grundvatten uttag. Olika allmänna VA-anläggningar 
kan välja att använda yt- eller grundvatten vid sin distribution av dricksvatten, beroende på 
tillgången av dessa. Detta medför att kostnaderna för produktionen (rening och distribution) 
idag skiljer sig mellan olika distrikt. Även antalet enskilda grunnar och upptag av grundvatten 
varierar i olika områden.  

4.1 Sveriges ytvatten 
Sverige har alltså sötvattensresurser i form av både ytvatten och grundvatten. Sverige är 
indelat i fem stycken vattendistrikt efter naturens avrinningsområden. Dessa är: 
1.Bottenviken, 2.Bottenhavet, 3.Norra Östersjön, 4.Södra Östersjön och 5.Västerhavet (se 
figur 3).102 Enligt en rapport från Naturvårdsverket har 12 944 vattenförekomster identifierats 
i Sverige. Dessa består av: 3864 sjöar, 8488 vattendrag, 544 kustvatten, 19 vatten i 
övergångszon samt 19 havsområden.103  
 

                                                 
99 http://www.svensktvatten.se/Templates/Article1.aspx?PageID=e5be4e63-3b77-466e-a7d4-129201fb7c87, 
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Figur 2. Vattenanvändning i Sverige år 2003, 
räknat efter användningsområde och typ av 
vatten. 
Källa: Från SGU:s RM 114 sid 9, 10 och 11, 
kartor och diagram från Fördjupad utvärdering 
samt karta från Aktuell Grundvattensituation 
(SGU:s hemsida)  
© Sveriges geologiska undersökning (SGU). 
Medgivande: 30-296/2007. 
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Figur 3. Karta över Sveriges vattendistrikt. 1. Bottenviken, 2. Bottenhavet, 
3. Norra Östersjön, 4. Södra Östersjön, 5. Västerhavet. 
Källa: www.vattenportalen.se 22/12/2006. 

I rapporten från Naturvårdsverket framgår vattenresursens påverkan i de olika distrikten. 
Distrikten är olika stora vad gäller såväl yta som befolkningsmängd och de består av ett 
varierande antal kommuner. De distrikt som har både minst yta och högst befolkning är 
Västerhavet, Norra- och södra Östersjön.104 Det finns sex inriktningar som Sverige har valt att 
utgå efter när det gäller att bestämma påverkan och riskbedömning på vattenresursen, 
nämligen: fysisk påverkan, biologiskt tillstånd, försurning, övergödning, metaller och 

miljöfarliga organiska ämnen.105  
 
För att bedöma fysisk påverkan av Sveriges ytvattenresurser har följande 
faktorer använts: uttag av ytvatten, påverkan av reglering och damm 
förekomster, fartygsstatistik för dammar och statistik för strandnära 
bebyggelse.106 Det biologiska tillståndet är bedömt utifrån bottenfauna för 
sötvatten och kustvatten och markvegetation för kustvatten.107 Försurning är 
resultatet av utsläpp av främst kväveoxider, svaveloxider och ammoniak. 
Den försurning som sker av ytvatten i Sverige beror främst på utsläpp från 
utländska källor.108 Övergödning beror främst på kväve och fosfortillskott i 
vattnet, vilket är kopplat till olika typer av odling.109 Förhöjda metallhalter 
hittas framförallt där malmförekomster finns i berggrunden och där 
människan har haft gruvdrift eller liknande verksamhet. De metaller som 

inkluderas är: bly, koppar, 
krom, kadmium, zink, 
nickel och arsenik.110 När 

det gäller miljöfarliga ämnen har flera av dessa förbjudits i Sverige, vilket medför att 
koncentrationen inte är alltför stor. Dessa ämnen kommer främst från illegal import från andra 
länder och det kan exempelvis vara bekämpningsmedel. I Sverige förekommer halter av 
miljöfarliga ämnen främst i urbana landskap.111 
 
I Naturvårdsverkets rapport framgår även kostnader av vatten och avloppsförsörjning. I 
Sverige så finns det dels finansiella kostnader som uppstår inom VA-verksamhet. Och dessa 
finansieras av dem som tar del av tjänsten, alltså brukarna. VA-verksamheten kan även 
finansieras genom skatter.112 Vad gäller kostnaden för avlopp och vatten så finns det ingen 
statistik över hur mycket varje enskild användare betalar för detta. Det finns egentligen bara 
information om totala intäkter.113  
 
Tillsist tar rapporten upp hur distriktet beräknas att i framtiden påverka sin vattenresurs 
utifrån ekonomisk tillväxt, befolkningsökning och utsläpp. Enligt information från 
Naturvårdsverkets rapport ser vattenanvändning, uttag, påverkan och kostnader ut enligt 
figuren nedan i de olika vattendistrikten. De vattenintensiva branscherna är de som står för 
den största vattenanvändningen i de flesta distrikten och uttagen varierar i storlek. Påverkan 
som sker i distrikten består i olika typer av utsläpp med metaller som dominerar i norr och 
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försurning och övergödning dominerar södra Sverige. Kostnader för VA-distribution och 
produktion varierar mellan de olika distrikten, men en gemensam faktor är att hushållen 
betalar större delar av dessa kostnader.114 
 

Vattenanvändning 
Vattenuttag år 
2000 Påverkan Vattenkostnader Vattendistrikt 

Vattenintensiva 
branscher  80 % 

253 500 000 
kubikmeter Främst metaller 

714 mkr. Varav hushåll 76 
% Bottenviken 

Vattenintensiva 
branscher ca  84 % 

625 000 000 
kubikmeter Främst metaller 

1490 mkr. Varav hushåll 
75 % Bottenhavet 

Vattenintensiva 
branscher 27 % 

370 500 000 
kubikmeter 

Försurning, 
övergödning 

3 853 mkr. Varav hushåll 
76 % 

Norra 
Östersjön 

Vattenintensiva 
branscher 35 % 

366 000 000 
kubikmeter 

Försurning, 
övergödning 

3256 mkr. Varav hushåll 
74 % 

Södra 
Östersjön 

Vattenintensiva 
branscher ca 65 % 

532 000 000 
kubikmeter 

Hög andel försurning, 
övergödning och 
metaller 

3741 mkr. Varav hushåll 
71 % Västerhavet 

 
 
 
 
Avslutningsvis är alltså det totala uttaget av ytvatten för alla distrikt inom olika ändamål  
2 147 000 000 kubikmeter år 2000. Bottenvikens vattendistrikt gör det minsta uttaget och 
Bottenhavets vattendistrikt gör det största uttaget.115 Enligt Naturvårdsverkets rapport har det 
hittills inte uppstått negativ påverkan på Sveriges ytvatten på grund av vattenuttag. Däremot 
har det kartlagts stor påverkan på norrlandsälvarnas huvudfåror, på grund av reglering av 
vatten. Det finns även dammar och reglering som påverkar vattenresursen i södra Sverige, 
speciellt i Östersjö distrikten. Alla de områden som har hamnar är påverkade av detta 
fenomen, mer eller mindre. De som kan räknas som betydligt påverkade är de områden som 
har den största hamn och färjetrafiken, vilket har uppräknats till 29 kustvattenområden och två 
insjöområden, däribland är inre delar av Mälaren inräknad. När det gäller strandnära 
bebyggelse finns det indikation på att alla distrikt har en grad av påverkan av detta fenomen, 
främst utanför tätort.116  
 
När det gäller utsläpp räknar man med att renings- och produktionstekniker kommer att öka, 
men det är ovisst med hur mycket. Den tekniska utvecklingen är en viktig aspekt i prognosen 
och därför kan denna förändras med ±7 %, beroende på hur mycket, eller hur fort effektiv 
teknik utvecklas och används inom vattenproduktion och rening.117 Försurningen i Sveriges 
södra del (Västerhavet, samt delar av norra och södra Östersjönsvatten distrikt.) förväntas 
finnas kvar år 2015.118 Övergödningen är ett annat problem som också drabbar stora delar av 
södra och mellersta Sverige. Enligt prognosen kommer det att bli mycket svårt att få några 
förbättringar till 2015 inom detta område, eftersom att miljön har en lång återhämtningstid när 
det gäller övergödning.119 När det gäller metaller är återhämtningstiden förhållandevis kort 
och det har skett en förbättring när det gäller belastning av metaller från punktkällor. Därför 
är prognosen att Sverige med teknikens hjälp genom effektiviserad rening, kommer att släppa 
ut färre metaller i framtiden. Detta trots att vattenintensiva branscher förväntas öka sin 

                                                 
114 Naturvårdsverket, 2005, s. 47-120. 
115 Naturvårdsverket., 2005, s. 113. 
116 Naturvårdsverket, 2005, s. 112-115. 
117 Naturvårdsverket., 2005, s. 70-72. 
118 Naturvårdsverket., 2005, s. 78. 
119 Naturvårdsverket., 2005, s. 83, 86. 

Figur 4. Vattenanvändning, uttag, påverkan och kostnad 
inom de olika vattendistrikten. 
Källa: Naturvårdsverket, 2005, s. 47-120. 
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produktion fram till 2015. 120 De miljögifter som finns kan öka i takt med att befolkningen och 
vattenintensiva industrier ökar. Det finns ganska lite kunskaper om hur miljöfarliga ämnen 
påverkar miljön långsiktigt. Teknikens utveckling har dock återigen en stor roll vad gäller 
rening och produktion.121   
 
Med bakgrund av nuvarande uttag och befolkningstillväxt, samt industrins ökning i vissa 
distrikt och därmed ökade ekonomi och utsläpp, förutspår Naturvårdsverket utveckling av 
vattenuttag efter två alternativ. I det första alternativet har en effektivisering av 
vattenanvändning inom produktion antagits fram till 2015. I alternativ två antas en viss 
effektivisering fram till 2015 inom pappers- och massindustrin, kemisk industri och stål- och 
metallverk. Befolkningstillväxten i Bottenvikens vattendistrikt förväntas bli oförändrad, 
medan Bottenhavets vattendistrikt kan förvänta sig en befolkningsminskning. 
Befolkningstillväxten i Norra Östersjöns vattendistrikt kommer istället att öka med 15-20 % 
och befolkningen i Södra Östersjöns vattendistrikt antas befolkningen öka med 5-10 %. 
Tillsist kommer befolkningen i Västerhavets vattendistrikt att öka i samma takt som i Södra 
Östersjöns vattendistrikt, enligt Naturvårdsverket. 122 Vattenuttagen beräknas hur som helst 
öka med totalt sett 14-21 % fram till 2015. Man beräknar att det är el-, gas- och värmeverk 
som kommer att svara för den största ökningen av vattenuttag, tätt följt av den kemiska 
industrin. Hushållens utveckling av vattenuttag ligger mellan -1 % och +12 %. En minskning 
ses i Bottenhavets vattendistrikt, medan en höjning förutspås i Norra östersjöns vattendistrikt, 
däremot förväntas inte jordbrukets vattenanvändning öka över huvud taget.123 

4.2 Sveriges grundvatten 
Sveriges grundvatten ingår också i det nya vattendirektivets mål för god vattenkvalitet. 
Grundvattnet ska ingå i indelningen av vattendistrikt och därför kan man anta att de områden 
som har stark påverkan på sina ytvatten även kan räkna med att grundvattnet påverkas på ett 
liknande sätt. I ett nationellt perspektiv har Sverige goda tillgångar av grundvatten, menar 
SGU. Däremot kan förekomster av grundvatten skifta mellan olika regioner och kommuner.124 
I en del kommuner förekommer brist på grundvatten, ofta på grund av ett överuttag som 
resulterar i saltvatteninträngning och en förändrad nivå på grundvattnet. Särskilt alarmerande 
är de områden där fritidshus och permanentboende ökar alltmer, som dessutom rent generellt 
inte har någon gemensam avloppshantering.125 Grundvatten kan hittas både i jord och berg 
och särskilt viktigt för utvinning av grundvatten är isälvsavlagringar, där de största uttagen 
finns.126  
 
Grundvattentillgången i Sverige kan beskrivas utifrån tre kartor som visar antalet vattentäkter, 
grundvattennivåer månadsvis och möjliga grundvattenuttag (se bilaga 3).  
Den första kartan visar vattentäkter för grundvattenupptag. År 2003 registrerades 1028 
vattentäkter i Sverige. Enligt kartan så ser koncentrationen av grundvatten upptag ganska 
utbredd ut i hela Sverige, med en extra stor koncentration i Södra Sverige. I Norr blir 
vattentäkterna färre.127 
 

                                                 
120 Naturvårdsverket., 2005, s. 96. 
121 Naturvårdsverket., 2005, s. 105-107. 
122 Naturvårdsverket., 2005, s. 62-67. 
123 Naturvårdsverket., 2005, s. 62-70. 
124 SGU, 2003, s. 8. 
125 SGU, 2003, s. 14. 
126 SGU, 2003, s. 8. 
127 SGU, 2003, s. 10. 
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Figur 5. Rapporterade kvalitetsproblem i 918 st 
grundvattentäkter i Sverige år 2003. 
Källa: Från SGU:s RM 114 sid 9, 10 och 11, kartor och 
diagram från Fördjupad utvärdering samt karta från 
Aktuell Grundvattensituation (SGU:s hemsida)  
© Sveriges geologiska undersökning (SGU). 
Medgivande: 30-296/2007. 

Karta nummer två visar möjliga uttag av grundvatten från brunnar.128 Uttaget av grundvatten 
beräknas ofta som 1/5 av tillgången. Uttaget av grundvatten räknas här i l/s. Utifrån detta kan 
man räkna ut uttaget i kubikmeter per år, så att mängd och tidsperspektiv överensstämmer 
med ytvattenuttaget. Det maximala uttaget per år är alltså 3 942 000 kubikmeter vid områden 
som är markerade med rött och vissa områden som är markerade med grönt på karta nummer 
tre, alltså i vissa isälvsavlagringar. Det minsta uttaget sker enligt kartan där det finns 
sedimentär berggrund och uppgår till endast 54 750 kubikmeter per år (blå markering). 
Mängden grundvatten som tas ut styrs alltså till stor del av var man gör uttaget.  
Det totala uttaget av grundvatten beräknas vara knappt 500 000 000 kubikmeter år 2000, 
enligt figur nummer två.129 Det är alltså en nationell siffra som man har uppskattat hur mycket 
grundvatten som kan tas ut i Sverige per år. Däremot kan det maximala uttaget per kommun 
skifta mycket beroende på var man gör uttaget.   
 
Den sista kartan visar grundvattennivåerna i Sverige. Denna karta uppdateras kontinuerligt 
månad för månad. Grundvattentillgången 22/12/2006 i Sverige var god, förutom i Norrlands 
nordöstra delar. Anledningen till att delar av Norrland har brist på grundvatten kan bero på att 
bildningen av grundvatten var mycket liten i december månad och kan fortsätta så fram till 
vårens snösmältning.130 
 
När det gäller föroreningar som kan skada grundvattnet är olika metaller vanligt. Följande är 
särskilt förekommande: järn och manganhalter, höga radonhalter, kadmium, arsenik. Även 
Radon, höga kloridhalter och bakterier är vanligt förekommande. 
I figur 5 redovisas de kvalitetsproblem som finns i 918 st grundvattentäkter i Sverige som 
olika kommuner har inrapporterat till SGU år 2003. Kvalitetsproblem här innebär inte 
nödvändigtvis att gränsvärdena överskrids. Enligt figuren finns även skillnad på graden av 
mänsklig påverkan som har bidragit till kvalitetsproblemen, jämfört med grundvattnets 
naturliga sammansättning och de kvalitetsproblem naturligt kan finnas. 131  
De kvalitetsproblem som finns begränsas till en grundvattenkälla, men de ändå innebära stora 
samhällsproblem. Liksom när det gäller ytvatten kan grundvattnet påverkas av olika 

aktiviteter som sker i samhället. Det 
förekommer områden där ett allt för stort uttag 
av grundvatten sker och detta antas öka i takt 
med att befolkningen ökar och städerna blir 
större, menar SGU. I framtiden kommer 
utveckling av jordbruk, transport, kemikalier 
och avfallshantering att ha stor betydelse för 
grundvattentillgången och kvaliteten och därför 
måste miljökvalitetsmål eftersträvas.132  

De mål som finns för grundvatten kan 
ibland krocka med andra 
samhällsintressen. Det finns fler exempel 
på intresseområden som är i konflikt med 
dricksvattenförsörjningen, nämligen: 
industrier, bevattning och infrastruktur. 

                                                 
128 SGU, 2003, s. 9. 
129 SGU, 2003, s. 11. 
130 www.sgu.se 22/12/2006. 
131 SGU, 2003, s. 8-10. 
132 SGU, 2003, s. 8, 11. 
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Dessutom ställs dricksvatten i konflikt med miljömål, eftersom att ett för stort uttag av 
sötvatten till dricksvattenframställning i Sverige kan skada naturens ekosystem. Miljömålen 
kommer på flera sätt i konflikt med sociala och ekonomiska behov, eftersom att exempelvis 
jordbruket är beroende av bevattning för att kunna driva sin verksamhet, vilket inte alltid 
överensstämmer med skyddsområden för vatten. Ett annat exempel är skärgården som genom 
sin expansion kommer att få svårt att ha tillgång till sött grundvatten.133  
Trots målkonflikter förslår SGU ett ökat skydd av grundvattentäkter genom inrättande av 
skyddsområden.134  

4.3 Resultat av Intervjuer 

4.3.1 Kan man äga vatten?  
När det gäller ägandet av vatten tycker de flesta av respondenterna att man kan ha 
nyttjanderätt på vatten, men kanske inte äga vattnet som helhet. Lannerstad anser att man kan 
äga det vatten som man har gjort till dricksvatten, men att det är mer tveksamt om man kan 
äga vatten som finns i naturen i form av regn, grundvatten eller sjöar. Det är alltså 
försörjningen av vatten som kan vara egendom och inte vattentäkten i sig.135 Bergström håller 
med om detta och sträcker sig till att man möjligen kan äga fiskevatten vid en fastighet och ha 
nyttjanderätt på vatten vid ett område.136 Ekvall vill istället hävda att man genom sina 
grundvattensbrunnar kan äga sitt vatten.137  
 
Nordström håller med om att man äger vatten om man äger en tomt, eller har rådighet över 
vattnet. Men det innebär att man inte får påverka grannarna och minska deras tillgångar till 
vatten och ofta har den enskilde individen inte tillräckligt med kunskap om hur dennes 
vattenuttag påverkar andra. Han anser också att man kan dela ytvatten genom att dela det mitt 
i vattendraget.138 Berg ser däremot svårigheter med att dela av resursen på ett lämpligt sätt. 
Man kan ju äga enskilda brunnar med särskilda kvalitetskrav säger han.139 Sorby menar att en 
vattenägare möjligen kan äga botten eller ytan, områden och fastigheter som har med vattnet 
att göra, men själva molekylen i sig kan man inte äga. Man kan ha en fastighetsrätt och en 
påverkansrätt som säger hur man får släppa ut, plocka bort eller reglera vatten.140 
Löwgren håller med om att man inte kan få den fulla dispositionsrätten över vatten som man 
kan med andra varor. Hon menar att det är lite oklart vad som egentligen menas med 
äganderätt. Sammanfattningsvis menar hon att man kanske rent filosofiskt inte kan säga att 
man äger vatten, men man får disponera det med vissa begränsningar. Ägandet, menar hon, är 
egentligen något som uppkommer vid konkurrens om en resurs. 141 
 
När de gäller bestämmandet av Sveriges vatten anser de flesta av respondenterna att för att nå 
effektiva och demokratiska beslut så krävs det att såväl kommun som stat och enskild individ 
har en röst i frågan. Några av respondenterna ser även det nya vattendirektivet som ett sätt att 
förändra beslutandet från kommunal till regional nivå med statliga regleringar. Ekvall menar 
exempelvis att kommunen har ett försörjningsansvar, men övergripande borde det vara ett 
statligt beslut. Han anser även att det finns stordriftsfördelar med att regioner istället för 
                                                 
133 SGU, 2003, s. 39-40. 
134 SGU, 2003, s. 41. 
135 Muntligt, Lennerstad, 19/12/2006. 
136 Muntligt, Bergström, 27/11/2006. 
137 Muntligt, Ekvall, 30/11/2006. 
138 Muntligt, Nordström, 4/12/2006. 
139 Muntligt, Berg, 28/11/2006. 
140 Muntligt, Sorby, 1/12/2006. 
141 Muntligt, Löwgren, 29/11/2006. 
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kommuner tar hand om vatten, eftersom att kommunen har svårt att hålla i en sådan 
verksamhet själv. En centralisering innebär att vattnet får jämnare kvalitet och försörjningen 
blir säkrare. De nackdelar han ser med en sådan här central ledning och storskaliga lösningar 
är i så fall att många människor påverkas om något skulle hända med systemet, vilket gör det 
sårbart.142 Lannerstad ser också trenden med att kommuner slås samman och delar på experter 
så att arbetet blir mer effektivt. Han menar att det finns vattendomstolar och kommuner som 
bestämmer över Sveriges vatten, men de små kommunerna har ofta svårt att svara upp till de 
höga kvalitetskraven som ställs på dem och därför är det en positiv utveckling att fler 
kommuner delar på kompetens säger han.143 
 
Nordström ser det nya vattendirektivet som ett sätt att organisera sig så att alla parter får vara 
med i processen över att bestämma över Sveriges vatten. Han ser de nya vattendistriktens 
regionala indelning som en jättefördel för naturen. Han menar att man som nyttjare ska få 
vara med och påverka, både politiker och nyttjare och det är kommunerna som ska distribuera 
dricksvatten och avlopp och dessa måste hålla sams om vattnet.144  
Bergström håller med om att kommunen kan äga vatten, men bara lokalt för han påpekar att 
det finns vatten som inte är inom kommungränserna och dessa kan inte ägas kommunalt. Där 
ser han en effektivisering i och med EU:s vattendirektiv som genom sin indelning i 
vattendistrikt delar in bestämmanderätten på en regional nivå. Han menar att hela folket ska 
bestämma över Sveriges vatten med regering och riksdag som reglerar med lagar.145  
 
Berg håller med om att bestämmandet över Sveriges vatten ska vara gångbart för alla och 
samtidigt realistiskt. Uppströmsområden och nedströmsområden får inte påverkas av varandra 
negativt och politikerna måste tänka mer långsiktigt. Han vill påpeka att vi i Sverige har en 
god demokratisk ordning när det gäller våra vattenresurser till skillnad från andra länder där 
det kan råda mer konkurrens. Han är inte lika positiv till det nya ramdirektivet för vatten som 
kom i och med EU. Just nu har det medfört att kvalitetskontroller på råvatten har försämrats 
eftersom att kraven på dessa har upphört och vattendistrikten måste göra information mer 
lättillgängligt. Så småningom, menar han, kan kanske vattendirektiven vara en bra idé, men 
idag finns det för lite resurser tilldelade detta. Han anser också att det är viktigt med 
samarbete mellan kommuner, men ett sådant samarbete innebär dock att processen tar lång 
tid. Istället för lokala vattenverk ser han, precis som Ekvall, stordriftsfördelar med att 
centralisera denna verksamhet.146  
Löwgren håller med om att med ett demokratiskt samhälle är väldigt resurskrävande och där 
alla ska vara med att tycka, vilket bidrar till att processen för att bestämma tar lång tid och det 
är besvärligt att förena olika viljor. Rätten att bestämma över vatten ser hon dels som en 
allmän rättighet som kommunerna försöker att svara för genom att planera, men samtidigt är 
det även den enskildes rätt att ansvara för sin fastighet och därför måste dessa engageras i 
beslutsprocessen. Det finns nog inte heller något gemensamt svar som passar alla vattenfrågor 
menar Löwgren, men rent generellt så anser hon att: 147 

 
I verkligheten måste man nog ha både en viss styrning uppifrån och även 
möjlighet att påverka underifrån . Det tror jag är nödvändigt om det både ska 
vara demokratiskt och samtidigt hyfsat effektivt, så att inte en enskild människa 

                                                 
142 Muntligt, Ekvall, 30/11/2006. 
143 Muntligt, Lannerstad, 19/12/2006. 
144 Muntligt, Nordström, 4/12/2006. 
145 Muntligt, Bergström, 27/11/2006. 
146 Muntligt, Berg, 28/11/2006. 
147 Muntligt, Löwgren, 29/11/2006. 



                                                                                                                                                29

kan sätta stopp för vad som är bra för andra, och å andra sidan så det allmänna 
inte kör över folk hur som helst. 148 

 
De som bestämmer över Sveriges vattenresurser är idag främst riksdagen, men även 
miljödomstol och regering, säger Sorby. Utsläpp regleras av kommun, miljödomstol och 
länsstyrelsen. Han fortsätter med att säga att centrala verk också påverkar resursen genom 
olika beslut, exempelvis jordbruksverket. SMHI är en annan institution som ansvarar för att 
beskriva vattenresursen, men utan förvaltningsansvar. När det gäller hur man får plocka ut 
vatten berör istället miljödomstolen. Kommunen i sin tur ska planera för vatten och 
markanvändning och bebyggelse, men verksamhet och industri bestäms av domstol och 
länsstyrelse, och han hävdar att det är staten ensam som reglerar vad som ska få ske med 
vatten och inte kommunen till skillnad från tex. markfrågor. Sorby tycker att det finns en 
skaplig beslutsordning idag där det är förhållandevis tydligt vem som bestämmer vad, men det 
är inte alltid till allas belåtenhet och han avslutar med att säga att det inte finns någon som har 
ansvaret för vattentillgången för export.149 
 
För att gå ännu djupare in i ägandet av vatten och samtidigt beröra den debatt om VA-
verksamhet som har funnits i Sverige under senare år berör respondenterna privat och 
offentligt ägande av vattnets för och nackdelar. Majoriteten av respondenterna anser att en 
privatisering inte är att föredra, men det fanns även röster som ser vissa fördelar med en privat 
inblandning. Lannerstad menar att det inte går att privatisera vattnet i Sverige, då det inte går 
att höja priset på vatten för att tjäna pengar på det i Sverige. Driften av reningen och 
infrastrukturen av vatten höll förut på att bli privat i Sverige, och driften är privat i Norrtälje 
exempelvis, påpekar Lannerstad. Han menar att de privata bolagen har stora resurser och kan 
lösa allting effektivt och han är inte alls emot privat inblandning om det finns kompetens. För 
att detta ska fungera måste det finnas ett antal privata bolag som har en öppen konkurrens och 
skapa en marknadsekonomi då det finns svårigheter med att bara förhandla med en part. 
Lannerstad anser inte att rör och ledningar ska vara privat, men att driften är privat, samt 
underhåll och infrastruktur, tycker han är ok. Han ska inte vara rädd för privat inblandning, 
avslutar han.150 Ekvall anser istället att privat respektive offentligt ägande har med politisk 
inställning att göra. Fördelarna han ser med det privata ägandet är i att det möjligen kan leda 
till att verksamheten drivs effektivare, men avkastningskraven blir istället högre och det blir 
svårt att redovisa vad pengarna ska gå till. Han anser dessutom att privatisering av 
vattenverksamhet inte självklart medför en investering i bättre ledningar förrän problem 
uppstod eftersom att den ekonomiska vinsten skulle försvinna och det ekonomiska när det 
gäller vatten skulle få ett större fokus. Därför tycker han att det offentliga ägandet har den 
fördelen att det inte går att göra någon vinst med självkostnadsprincipen151. Han tror också att 
trenden angående privatisering har vänt och att det istället går mer mot offentlig VA-
försörjning.152 
 
Även Löwgren menar att det finns för och nackdelar med privatisering respektive offentligt 
ägande av vatten, beror på vilket perspektiv man har på vatten. En privatist anser att ägande 
av vatten medför att man skyddar det man äger, men det är svårt att argumentera så för vatten, 
menar Löwgren eftersom att vattnet ofta rör sig och blir svårt att kontrollera det som påverkar 

                                                 
148 Muntligt, Löwgren, 29/11/2006. 
149 Muntligt, Sorby, 1/12/2006. 
150 Muntligt, Lannerstad 19/12/2006. 
151 Självkostnadsprincipen är en kommunalrättslig grundsatts som innebär att kommuner och landsting inte kan 
bestämma sina avgifter så att ekonomisk vinning inträffar. www.ne.se, 12/21/2006. 
152 Muntligt, Ekvall, 30/11/2006. 
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vattnet via luft och mark. Hon har även svårt att tänka sig att det skulle råda fri konkurrens på 
det här området och det skulle kunna finnas en risk för höga priser. Hon tillägger även att i 
Sverige, på grund av lagstiftning så kan inte privatiseringen tillföra några problem, till 
skillnad från andra länder. De flesta kommuner i Sverige har ändå valt att inte privatisera, 
eftersom att de ser dricksvatten som så viktigt för samhället att kunna kontrollera priserna.153 
Berg hävdar att i och med en privatisering så skulle priset bli högre. Man måste ha kontroll i 
samhället genom att inte lämna över allt till den privata sektorn, anser han, därför att de 
privata aktörerna i många fall tänker kortsiktigt och strävar efter vinst, vilket medför att 
samhället måste ha ett stort inflytande.154  
 
Sorby menar att det idag inte finns något helhetsbegrepp kring privat respektive offentligt 
ägande av vatten i Sverige. Han har som åsikt att det nog är lämpligast att inte till fullo 
utveckla privatägandet på grund av vilket enormt ansvar det skulle medföra och dessutom styr 
det allmänna intresset i alla fall över privat mark och vatten. Demokrati ska inte innebära att 
alla har rätt att bestämma, menar han. Du ska få påverka i en demokrati, men det är inte säkert 
att resultatet passar alla och det är det som vi har svårt att skilja på inom demokratidebatten, 
menar Sorby. Han avslutar med att säga att den offentliga sektorn styr över mark och vatten, 
och som privatist försöker man att maximera sina fördelar även fast det inte alltid blir så bra, 
och därför har regeringen och staten styrningsförmåga över ansvar när det gäller vatten och 
klimat.155  
 
Nordström undrar var gränsen mellan privat och offentligt ägande av vatten egentligen går. 
Han anser dock att en total privatisering inte är något som samhället vinner på eftersom att 
dricksvatten är en basvara som är livsviktig.156 Även Bergström ser få fördelar med privat 
ägande av vatten, men en fördel skulle kunna vara att effektiviteten ökar. Han anser ändå att 
dricksvatten självklart ska vara offentligt och inte något man kan tjäna pengar på.157 

4.3.2 Hur ska vattnet värderas och prissättas? 
Med utgångspunkt från att flera respondenter tog upp vattnets pris vid offentligt, respektive 
privat ägande är det av vikt att ifrågasätta drickvattnets värde och pris. En stor andel av 
respondenterna anser att produktionskostnader och finansiella kostnader ska täckas med 
intäkterna, vilket är fallet i Sverige idag. Ekvall är positiv till den självkostnads princip som 
Stockholm Vatten arbetar efter idag som är vad som gäller enligt VA-lagen. Han tycker att 
prissättning efter kostnader är ett bra system, och jämför med förändringen inom elmarknaden 
som han anser inte har bidragit till någon fördel för konsumenten.158 Bergström är också 
positiv till att det ska vara produktionskostnader som bestämmer priset, förutsatt att man 
räknar in miljökostnader och kanske även rening. Hans åsikt är priset ska hålla förbrukningen 
av vatten nere utan att gå med vinst.159 Även Berg säger att på Stockholm vatten ska 
intäkterna täcka kostnaderna, men han tillägger att priset nästan är för lågt och om det höjdes 
något så skulle vi kanske inte slösa med vattnet på samma sätt. Stockholmvatten sitter i en 
monopolsituation där effektivitet och taxa på vatten ofta ifrågasätts. Om vatten ska exporteras 
ska det vara kvaliteten som avgör priset, avslutar han.160 Tack vare lagstiftning kan inte priset 
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på vatten höjas i Sverige för att förbättra en annan sektor, exempelvis sjukvården, säger 
Lannerstad, som också tycker att priset ska täcka underhåll och liknande kostnader i Sverige. 
Han tillägger att det i västerländska samhällen inte går att distribuera vatten gratis, utan det 
krävs intäkter för att sköta leveransen, men det kan vara problem i fattigare länder. Han vill 
ändå påpeka att genom att ta ut fullt pris så sköts underhåll och infrastruktur. De som inte kan 
betala för sitt vatten ska istället få bidrag, anser han.161 Lannerstad påpekar även att om man 
tog fullt pris för vatten i fattiga länder så skulle vattennätet kunna byggas ut för att gälla även 
fattiga områden, istället för att dessa ska betala överpris för vatten som de köper från tankar 
som oftast inte kan garantera någon kvalitet.162 Sorby menar att det vi hittills gör idag är att 
sätta pris efter finansiella kostnader. Man betalar alltså för leverans av dricksvatten och 
omhändertagande av avloppsvatten, men nyttjandet av vatten betalar konsumenten egentligen 
aldrig för. Man betalar bara för el, ledning, hantering och borttransport som alltså är de 
finansiella kostnaderna. Sorby anser att vi måste insätta en naturresurskostnad också för att 
kunna prissätta vatten bättre, för om vi inte gör det så har vattnet inget värde, fast att det 
egentligen är ovärderligt. Sorby funderar över om det går att prissätta varje sjö och 
vattendrag.163 Han fortsätter med att exemplifiera hur man skulle kunna räkna ut värdet på 
mälaren, genom att först räkna ut vad varje människa i Sverige betalar för sitt dricksvatten 
dagligen som använder Mälaren. Efter det har man en byggsten som sedan läggs på av vad 
elkraften tjänar på mälaren, vad är fisket värt i mälaren etc. Alla dessa delar av vad Mälaren 
används till kan sedan vara till hjälp för att sätta ett värde på det vattnet.164 Nordström anser 
att vattnet är det viktigaste livsmedlet som finns och därför skulle sötvatten kunna ha ett högt 
pris. Priset styrs mycket genom efterfrågan och utbud, menar han eftersom att priset har att 
göra med hur mycket som finns och hur mycket man behöver.165 Löwgren anser däremot att 
utbud och efterfrågan är ett ganska trubbigt sätt att se på när det gäller vattnets pris, för det 
säger inget om fördelningen av vatten. Dricksvatten är dessutom i linje med FN en mänsklig 
rättighet menar hon och det går egentligen inte att svara på vad vatten är värt. Värde och pris, 
säger Löwgren, är två skiljda saker där priset är ett försök att uttrycka värde, men vatten 
handlar inte bara om pengar.166 
 
Om vem som i sin tur ska sätta priset på vatten råder ganska skilda åsikter hos 
respondenterna. Löwgren anser att detta är en ideologisk och politisk fråga. Vem som ska 
sätta priset på vatten beror enligt henne på hur man ser på vatten. Antingen som en social 
rättighet som ska vara gratis eller åtminstone med ett pris som inte är satt efter ekonomiska 
bedömningsgrunder, utan istället produktionskostnader eller vad folk kan betala. Eller om 
man ser vatten som en vara som man kan tjäna pengar på inom en marknad. Hon anser att det 
ska vara en mänsklig rättighet och gemensam resurs. Hon ser konflikter i och med vatten som 
kan uppstå inom en nation. Städer och landsbygd konkurrerar ofta om vattnet och på grund av 
städernas betalningsförmåga blir tvisterna ofta till deras fördel. Jordbruken har ibland svårt att 
hitta bättre tekniska lösningar än vad som finns och kanske borde vi återvinna vatten, avslutar 
hon.167 Bergström anser att det är den offentliga sektorn som ska sätta priset vilket ofta 
medför olika priser i olika kommuner, beroende på att produktionskostnaden varierar mellan 
en vattenrik kommun och en kommun som har ont om vatten. Det finns dock en nackdel med 
att det inte går att konkurrera om priset, avslutar han.168  
                                                 
161 Muntligt, Lannerstad, 19/12/2006. 
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166 Muntligt, Löwgren, 29/11/2006. 
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Även Lannerstad påpekar att priset varierar i förhållande till var du bor i Sverige, men han ser 
ingen risk med överpriser i Sverige. Den enda risken i det fallet ligger i så fall i felaktiga 
satsningar inom förvaltning som gör att priset för att täcka kostnaderna blir dyrt.169 Staten 
måste hjälpa kommunen med att sätta priser, hävdar Nordström och om priset ska öka måste 
fler faktorer tas med i prisberäkningen än vad som finns för tillfället.170 
Berg anser, precis som Nordström, att det blir svårt för kommunen att ensam ta ut ett pris och 
det kräver statlig insyn. Vissa tar ut ett extremt pris för vatten och skyller på olika kostnader, 
säger han.171  
 
Du behöver ett tillstånd från miljödomstolen för att ta ut vatten, och ett avtal med markägaren 
annars kostar det ingenting att ta ut vatten, tänker Sorby. Han säger vidare att han inte har 
någon uppfattning om priset på vatten vid en eventuell export, men det beror nog på vad folk 
vill betala för det.172  

4.3.3 Vilka är för- och nackdelarna med dricksvattenexport? 
Det är ingen självklarhet att dricksvatten ska exporteras eller att Sverige ska vara exportören. 
Det finns bland respondenterna både negativa och positiva åsikter. Några av respondenterna 
anser att avståndet från marknaden är för stort och en del av respondenterna ger istället förslag 
på närmarknader som Danmark och Köpenhamn. Ekvall ser nackdelarna med vattenexport 
rent generellt som kvalitetsproblem och miljöproblem. Fördelarna är att man kan tjäna pengar 
på det och att det skulle kunna vara god PR för exportlandet. Han tycker även att Sverige kan 
och ska exportera dricksvatten eftersom att vi har bra vattenresurser i Sverige och det är 
egentligen transportfrågan som är det stora problemet tillsammans med miljöfrågor för 
Sveriges del.173 Bergström ser fler fördelar med att exportera vatten än ren ekonomisk vinning 
även om det är en av de positiva effekterna. Genom att flytta vatten kan man jämna ut 
fördelningen av  vatten mellan årstider, i synnerhet inom landet. Detta medför att fler kan bo 
kvar i sin hemort i exempelvis Sydeuropa. Att flytta på vatten kan vara livsviktigt mellan 
vissa regioner i tex. USA. Dessutom kan exporten leda till ett ökat värde för vatten. De 
nackdelar som finns enligt Bergström är de stora naturingreppen, samt att det skapar ett 
beroendeförhållande mellan länder, även om det till viss mån redan finns när det gäller andra 
resurser. En annan nackdel kan vara ett för stort uttag anser han. Vid en export borde man 
dessutom göra en livscykelanalys på vatten, anser Bergström. Med detta som bakgrund anser 
han att Sverige både kan och bör exportera vatten om det finns lösningar som är godtagbara, 
eftersom att Sverige har ett överskott av vatten och utgör därför en god exportör tillsammans 
med andra delar av norra Europa. Vem som ska tjäna på en sådan export i Sverige är han 
osäker på, men kanske borde det vara ett företag som har fått tillstånd att köpa vatten av 
kommunen, spekulerar han. Problemet med att exportera vatten från Sverige blir bara stora 
ingrepp och långa avstånd. På grund av detta kanske Ryssland, Amazonas eller Norge är 
bättre exportörer, som har resurser och dessutom ligger bättre till geografiskt avslutar 
Bergström.174  
 
Sorby menar att EU:s vattendirektiv snarare strävar mot att man försöker lösa 
dricksvattenproblem på hemmaplan. Han menar att man inte löser några lokala problem 
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172 Muntligt, Sorby, 1/12/2006. 
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långsiktigt vid en vattenexport, istället ska man försöka hålla kvar vattnet i marken längre i 
det lokala området. Han säger att: ”De finns bara fördelar med att exportera vatten i den 
bemärkelsen att det genererar pengar till exportören och skapar arbetstillfällen, men är det en 
hållbar lösning på sikt? Där är jag mer tveksam”.175 Om man nu ska exportera vatten så tror 
han att Sverige inte skulle ha några problem med detta, och han ger exempel på 
Norrlandsälvarna som har stora vattenmängder. Problemen han ser är att vattenkraften kanske 
skulle påverkas negativt om strömmarna minskade i och med att man skulle ta bort 
vattenmängder. Dessutom skulle Östersjön kunna påverkas negativt om inströmningen av 
vatten minskade. Han bedömer dock dessa risker som ganska ringa.176  
 
Lannerstad tror inte utifrån avstånd att Sverige kan exportera dricksvatten till södra Europa 
och hänvisar också till att det borde finnas vatten närmare. Han anser som Bergström att 
Rysslands skulle kunna fungera som vattenexportör om man tar vattnet i ett tidigt skede i 
bergen så att man kan få fram en bra kvalitet. Han ser även skillnad på vattenexport via 
flaskor, som en mer marknadsekonomisk fråga eftersom att det är enskilda individer som 
köper det vattnet, jämfört med vattenexport via pipelines som skulle innebära mer långsiktiga 
förpliktelser mellan Sverige och andra länder. Detta skulle innebära att ekonomisk ersättning 
måste betraktas på ett annat sätt jämfört med det som gäller inom Sverige och dessutom kan 
för stora volymer innebära att hydrologi och ekologi påverkas.177 
 
Berg ser fler nackdelar än fördelar med att exportera dricksvatten. En av dem är just det som 
Lannerstad tar upp, att vi inte vet hur det påverkar vattnets kretslopp. Vidare menar Berg att 
det är inte säkert att det vatten vi kan exportera från Sverige räcker till i de torraste länderna, 
påpekar han. Det finns även risker att en sådan export blir orättvis och det kan uppkomma 
konkurrensförhållanden som är svåra att förutse. En annan nackdel ser han i att vi inte har 
någon insyn i vad importlandet gör med vattnet som de köper. Därför måste man utveckla 
avloppshantering i importlandet av vatten vid en sådan export. Berg anser att Sverige kan 
exportera vatten med tanke på vårat överflöd, däremot är han mer tveksam till om vi bör göra 
det rent moraliskt och ideologiskt. Vid export vore det bästa att exportera den färdiga 
produkten dricksvatten, tycker han.178  
 
Löwgren anser att det finns bättre lösningar på drickvattenproblemet än export från ett land 
till ett annat. Hon hänvisar istället till lokala lösningar och påpekar att det ofta är brist på 
teknik och inte på vatten som är problemet i exempelvis Centraleuropa. Hon ser även problem 
med vatten som en resurs som inte är så flyttbar. Idag får ingen annan det vatten som någon 
annan sparar, säger hon.179 
Hon vill tillägga att det ändå är viktigt att vi hushåller med vatten för att spara energi. När det 
gäller Sveriges export av dricksvatten är hon skeptiskt även till detta eftersom att hon anser att 
det är rimligare att exportera teknik där det behövs. Hon menar att vatten inte bara är en 
teknisk fråga, utan även social som hänger ihop med livsstil och livsmiljö och det är istället 
det vi ska hjälpa till med anser hon. Dessutom anser hon att Sverige ligger för långt ifrån 
marknaden och den enda närmarknaden som hon ser är Köpenhamn som har dålig kvalitet på 
vatten.180  
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Nordström är inte heller positiv till en export av dricksvatten, varken från Sverige eller rent 
generellt. Risken med att exportera dricksvatten anser han är att man bygger upp något som 
plötsligt kan sluta att fungera, vilket bidrar till ett säkerhetsproblem. Han anser, precis som 
Berg att man måste kontrollera vad importlandet ska använda vattnet till. Torra regioner som 
inte har tillräckligt vatten för odling, bör inte heller odla anser han, dit kan man istället för att 
exportera vatten skicka spannmål. Nordström tycker, precis som Löwgren att man istället ska 
satsa på lösningar lokalt och försöka arbeta kring den mängd vatten som redan finns inom 
landet. Han ser också export av kunskap och teknik som ett bättre och säkrare alternativ. Det 
enda alternativet för Sverige är att exportera vatten från större floder, därför att grundvattnet 
inte är av några exportvolymer.181 
 
Om Sverige ska exportera vatten krävs det en uträkning av hur mycket vatten som kan 
exporteras. De flesta respondenterna tycker att det går att beräkna hur mycket vatten som 
Sverige kan exportera. Däremot anser vissa att ett uttag ska ske vid flera olika vattenkroppar, 
medan några istället har som åsikt att man ska ta ut vattenmängden från samma källa.   
Bergström säger: 

 
Ja, det går. Det finns mer vatten kvantitet ju närmare Norrland man kommer. 
Man ska dock ta vatten från mynningen för att inte förstöra älvarna. Årstidernas 
inverkan på mängden vatten i Sverige spelar mindre roll, men man ska ta från 
ett område som har stort överskott. Vi har en bra koll på kvantiteten av vatten 
och en relativt bra koll på hur kvaliteten är.182 

 
Bergström påstår att det inte finns en plats i Sverige där avdunstningen är större än 
nederbörden. Därför lämpar sig Sverige och hela norra Europa som exportörer, eftersom att 
vattnet fylls på hela tiden.183 Lannerstad menar att man måste titta på den totala avrinningen i 
Sverige vid en sådan beräkning och påpekar att man inte behöver ta allt från samma ställe, 
eftersom att vissa områden, exempelvis Norrland har gott om vatten, medan Skåne antagligen 
har mindre volymer.184 Berg anser också att man måste utgå ifrån ett brett perspektiv i denna 
fråga så att vi inte rubbar balansen.185 Löwgren menar att det är svårt att beräkna hur mycket 
vatten man kan exportera, eftersom att en minskad volym vatten påverkar både 
regleringsmagasin och vattenkraft. Dessutom varierar mängden mellan olika år. Hon tycker 
att det är bra med flexibilitet, men i verkligheten är det inte så lätt att tillämpa.186 Nordström 
hävdar att det går att beräkna hur mycket dricksvatten som går att exportera från Sverige då 
allt vatten som rinner it i Östersjön egentligen är ett överskott. Han vill dock påpeka att 
miljölagstiftningen säger att naturens behov måste tillgodoses, inte bara människans, och det 
överskottet som faktiskt finns i Östersjön har en stor ekologisk betydelse för Sverige.187 Sorby 
menar att det inte finns några problem med att beräkna hur mycket dricksvatten Sverige kan 
exportera, frågan är bara vilka konsekvenser som man är beredd att ta ansvar för. Han avslutar 
med att säga att kvaliteten på Mälaren antagligen hade varit bättre om omsättningen hade varit 
högre.188Ekvall tycker att detta är svårt att se i ett större perspektiv, men vill lägga tyngd i att 
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begränsningarna ligger i transport och rening, inte i resursen som antagligen skulle klara av ett 
större uttag.189 

4.3.4 Hur skulle man kunna transportera dricksvatten vid en eventuell 
export? 
Den tekniska biten som skulle beröra transporten av vatten går respondenterna också igenom. 
Många såg pipelines som det bästa alternativet. Många är även för att utnyttja 
Bollmentunneln190 ytterligare i detta sammanhang. Fler av respondenterna anser att avsaltning 
av vatten på plats i ett land är ett bättre alternativ till export av vatten.  
Berg inleder detta med att säga att man till att börja med måste hitta ett stabilt vatten. 
Grundvatten är ofta mer stabilt än ytvatten. Grundvattnet som Sverige har är dock för knappt 
vid export. Ytvatten å andra sidan är det kanske inte stabilt nog eller har lika hög kvalitet som 
grundvattnet. Han fortsätter med att ge olika alternativ vid en transport. Ett av dem är via 
pipelines, men om dessa ligger för nära ytan kan temperaturen på vattnet höjas och det leder i 
sin tur till att kvaliteten på vatten försämras. Pipelines har även en sårbarhet i att de inte får 
läcka. Det måste hela tiden finnas ett högt tryck och detta tillsammans med kylning kan bli 
kostsamt. Ytterligare risker med pipelines är terroristattacker som kan drabba så utsatta 
ledningar. Båt ser han som ett annat alternativ till transport om det finns rena tankar. Detta är 
dock tidskrävande och även detta alternativ medför svårigheter med att kyla ner vattnet. Ett 
ytterligare alternativ skulle kunna vara att kondensera vatten, men det tror Berg är kostsamt. 
Som sista alternativ som inte är särskilt aktuellt ser han att såga ut isblock ur glaciärer, men 
det skulle påverka det vatten som strömmar till Östersjön.  
 
Berg funderar även över möjligheterna att återvinna vatten.191 Löwgren nämner också 
diskussionen om att bogsera isberg söderut, och även idéer som har cirkulerat kring att fylla 
oljetankar i båtar med dricksvatten när dessa går tomma. Hon vill dock tillägga att det inte är 
att föredra att exportera vatten på det sättet, som skulle få ett ganska billigt pris i förhållande 
till sin vikt. Man kan naturligtvis transportera vatten via flaskor, som Ramlösa gör och byta 
mellan olika märken, men det löser inga vattenproblem anser hon. Hon tror inte att 
vattenexport är en lösning på fattiga länders problem och det grundar hon i både 
transportkostnad och betalningsförmåga i det eventuella importlandet. Hon ser avsaltning av 
havsvatten som ett bättre alternativ. ”Har man tillräckligt bra teknik så kan man rena i princip 
vilket råvatten som helst till dricksvatten. Man kan ha vatten med allt lägre kvalitet, men det 
kräver ganska mycket kapital.” 192 Även Nordström ser ekonomiska svårigheter med en 
export av vatten. Rent tekniskt går det nog att göra, menar han med exempelvis tankbåtar, 
som i och för sig är mycket miljö och energikrävande, men tänker man ekonomiskt är detta 
inte rimligt i någon snar framtid. Han ser absolut inte packat vatten som någon lösning. Han 
vill även tillägga att vi idag inte kan rena vatten i Sverige utan stödkemikalier och slammet 
som blir över utnyttjas därför inte helt. Vi måste bli bättre på detta i Sverige menar han och 
inte uppmuntra detta system i andra länder.193  
 
Sorby ger pipeline och båt som alternativ vid export, beroende på vart man ska exportera 
vatten. Till torrare regioner långt bort är båt det antagligen det bästa alternativet, anser han. 
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Han tycker till skillnad mot Nordström att detta skulle kunna vara en ekonomisk möjlighet.194 
Bergström ser också pipelines och båt som tänkbara alternativ, eller eventuellt kanaler. När 
det gäller vattnet kvalitet anser han att man antagligen får rena om vattnet på plats i 
importlandet. Bergström är dock mycket noga med att säga att man inte bör transportera 
vatten i flaska eller via lastbilar på grund av miljökonsekvenserna. Det är främst tekniken som 
sätter gränserna för export tycker han eftersom att sträckan vid export blir så lång.195 
Lannerstad ger exempel på områden där vattenåtervinning sker, nämligen Singapore och 
Rhen där avloppsvatten renas till dricksvatten. Han menar att det har funnits idéer att 
transportera dricksvatten till havs via bogsering av isblock från Antarktis eller stora 
plastbehållare.196 Viktiga frågor som berör en transport av vatten ser Ekvall i hur länge vattnet 
ska transporteras, under vilka förhållanden och temperatur. Han tror att man uppskattningsvis 
kan transportera vatten i en månad om det sker under kontrollerade former om vattnet 
förvaras mörkt och kallt, så att inte bakterier kan växa, man kan även tillsätta lite mer klor i 
vattnet spekulerar han.197 Tappat vatten anser han bidrar till större miljöpåverkan än vad 
kranvatten gör som transporteras via ledningar. Det krävs energi för att pumpa dricksvatten 
genom dessa ledningar, men packat vatten tar än mer skada vid transport via tex. bil. Pipelines 
är därför ett bra alternativ till transport även om dessa ledningar har en svaghet i kräver 
mycket underhåll för att hålla tätt.198  

4.3.5 Behövs det nya lagar vid en eventuell export av dricksvatten? 
Lagarna som omgärdar Sveriges dricksvatten är många och om dessa är tillräckliga vid en 
eventuell export svarar respondenterna följande: 
Löwgren menar att det säkert behövs nya lagar om dricksvatten skulle exporteras i någon 
större skala. Man måste reda ut vilka rättigheter den enskilde ska ha över sitt vatten. Idag får 
man inte disponera över sin vattentäkt hur man vill och det tycker Löwgren är bra.199  
 
Nordström menar att nuvarande lagstiftning inte berör export av vatten. Det finns däremot 
kvalitetsgränser som livsmedelsverket har bestämt. Han anser däremot att det ska finnas 
tillståndsplikt på vattentäkter då anmälningsplikten inte är tillräcklig, enligt honom. Där det 
sker saltvatteninträngning av brunnar eller torrläggning borde man kunna lägga ett 
tillståndstvång, menar han. Dessutom borde bygg och vattentillstånd vara mer samlänkade än 
vad de är idag. Om man väljer att exportera vatten så får man behandla reningen av vatten i 
importlandet och inte i Sverige, anser han.200  
 
Även Sorby tycker att lagarna borde hänga ihop i en helhet på ett bättre sätt än vad de gör 
idag. Vidare anser han att det antagligen krävs fler lagar vid en export.201 Ekvall anser att den 
nya VA-tjänstlagen skulle behövas justeras lite grann, självkostnadsprincipen är också ett 
problem vid export efter som att det kommer att behövas en drivkraft i form av att ta betalt för 
att exporten ska fungera.202 Bergström menar att ingrepp i vattendrag berör miljödomstolen, 
men har ingen direkt uppfattning om vad som skulle komma att gälla vid en export. Berg tror 
att det säkert finns regler vid exportrådet som rör själva exporten av naturresurser. Även han 
berör EU: s inblandning med ramdirektivet för vatten och säger att reglerna är ganska lika för 
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att passa inom EU: gränser. Han funderar över möjligheten att skapa avtal mellan länder kring 
användningen av exporterat vatten. Han spekulerar även i möjligheten att Sverige så 
småningom kanske blir tvungna att transportera vatten till andra länder i och med samarbete i 
EU.203
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5. Dricksvatten som handelsvara med Sverige som 
exportör?  

5.1 Analys 

5.1.1 Dricksvatten utifrån olika nivåer 
Det vatten som finns i världen är ojämnt fördelat, både inom stater och mellan grannar. Den 
vattenmängd som Sverige har korsar fler områden i och med de 10 % sjöar som finns inom 
landet.204 Av respondenternas svar framgick att det är staten och regeringen i Sverige som 
genom lagar och förordningar ska hjälpa till att styra över vattenresursen, både vad gäller 
nyttjanderätter och pris på vatten. Respondenterna gav förslag på olika mycket inflytande från 
myndigheterna, men att staten skulle vara delaktig i frågan var utan tvekan av stor vikt. De 
vattenflöden som rör sig inom Sveriges gränser blir en viktig fråga för hela nationen där alla 
deltar för att förbättra kvalitet och hushålla med vatten. På så vis kan man säga att det 
sötvatten som rinner inom landets gränser är Sveriges vatten gemensamt. De visioner som 
Sveriges regering har för ett hållbart och demokratiskt samhälle är bland annat att alla 
människor i samhället ska delta. Samarbete ska ske på alla nivåer och mellan alla intresse 
grupper.205 
 
Enligt undersökningen så framgår det att Sverige har delat in sina vattenresurser i fem 
vattendistrikt. Dessa är indelade efter avrinningsområden. En region har inre likheter och det 
som binder samman dessa vattendistrikt är framförallt naturens avrinningsområden.206 En 
region har ofta en kärna, menar Törnqvist och i detta fall kan det innebära de 
vattenmyndigheter som finns i vattendistrikten.207 Dessa skapar nätverk mellan kommuner 
som ska samarbeta om vattenresurser. Vattendistrikten är regioner som är indelade efter syfte, 
alltså att uppnå god vattenkvalitet till år 2015.208 
 
Ekvall, Berg, Lannerstad, Bergström och Nordström ser fördelar både ekonomiskt och 
miljömässigt med en sådan här indelning av vattenresursen, även om ett sådant system 
innebär viss sårbarhet.209 Hur starka vattenregionerna blir i Sverige är ännu oklart. Det krävs 
en bättre sammanknytning mellan lagar för att det ska fungera effektivt menar Sorby, och 
Berg anser att vattendistrikten behöver mer resurser för att ha en framtida roll.210  
 
Kommunen är en avgörande del av dessa vattendistrikt. Nordström påpekar att de kommuner 
som ingår i de olika vattendistrikten måste hålla sams om dricksvattnet för att den regionala 
indelningen ska fungera.211 Trots att en regional indelning bildar en mer central styrning än 
vad en kommunal indelning gör så har EU: som policy att medborgaren ska få mer insyn och 
ansvar.212 Flera av respondenterna ansåg att det är viktigt att kommunen fortfarande får vara 
med och påverka vattenresursen, även i en regional indelning. Samtliga respondenter ansåg att 
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alla ska vara med och bestämma över resursen. Både stat, kommun och den enskilde 
individen. Alla ska dessutom ha olika roller vad gäller bestämmande av vatten. Av 
intervjuerna framgick att de flesta tyckte att staten skulle ha ansvaret för regler vad gäller 
vattnets kvantitet och kvalitet, men det är kommunen som ska ansvara för försörjningen av 
vattnet till samhället. Den enskilde individen ska i sin tur  kunna påverka dessa beslut.  
Berg säger att användningen av Sveriges vatten ska vara gångbart för alla, men påpekar att 
den demokartiska processen ibland tar mycket lång tid om alla alltid ska rådfrågas.213 Även 
Löwgren ser problemen med att ett demokratiskt samhälle är mycket resurskrävande.214 Sorby 
kommenterar att demokrati innebär att alla får påverka, men alla kan inte bestämma och 
ibland går intressen isär.215 Reuss nämner problemet med att distribuera vatten både 
demokratiskt och effektivt. Det är inte alltid så lätt för staten att förena ekonomi och sociala 
behov med miljömässigt hållbar vattenförsörjning där alla får vara med och bestämma.216 
Demokratins svårigheter har presenterats av Lundén genom skala, minoritetsgrupper och 
avgränsning i vilka som ska få vara med och bestämma. Ibland går olika intressen isär och en 
omröstning sker, hur avgränsningen av rummet är påverkar till stor del resultatet.217 Därför 
kan det ibland vara svårt att avgränsa vem som ska få bestämma över en resurs, i detta fall 
dricksvatten, eftersom att det beror vilka som påverkas av ett eventuellt beslut. Vilka som 
påverkas av dricksvattenexport är egentligen alla i samhället, och därför borde också alla vara 
med och bestämma. Det är det mest demokratiska, men man får även räkna med att det är en 
ganska utdragen procedur.  

5.1.2 Dricksvatten och teknisk räckvidd 
Den tekniska räckvidden är ofta en pådrivande faktor vid förändring säger Törnqvist, och 
faktiskt så säger flera respondenter att det rent tekniskt finns lösningar som gör att det går att 
transportera vatten.218 Förslagen som kom upp under intervjun var pipelines, båtar, transport 
av isberg, kondensation av vatten, transport via flaskor och tågtransport. Den populäraste 
lösningen var transport via pipelines, och även om flera av respondenterna såg svårigheter 
med transporten så ansåg flera att det rent tekniskt var genomförbart. Teknik minskar avstånd 
har Törnqvist sagt.219 Men ändå säger flera respondenter att det är på grund av Sveriges 
avstånd till marknader som är den tekniska orsaken till att vi inte kan exportera. Avstånd kan 
naturligtvis också tolkas som mänskligt och vilket som är fallet är ibland svårt att svara på. 
Att lägga pipelines har naturligtvis sina risker i form av läckor och ett konstant tryck som hela 
tiden måste finnas i rören, och kylan som krävs för att bevara kvaliteten på vatten kan vara 
svår att skapa. 
 
Ibland är gränsen mellan teknisk räckvidd och mänskligt räckhåll hårfin. Flera av 
respondenterna tar upp problem som skadegörelse, terrorism, höga utgifter och svårighet att 
betala för vattnet vid en export av dricksvatten. Detta är ändå främst mänskliga problem, även 
om det har med tekniken att göra. Teknik och mänskligt räckhåll hör ihop och i denna uppsats 
ser vi bevis på Törnqvist påstående att klyftan mellan det mänskliga räckhållet och teknisk 
räckvidd idag är mindre än vad den var förut, även om det fortfarande existerar. Vi förlitar oss 
ofta på att tekniken ska lösa våra problem, säger Reuss.220 När det gäller yt- och grundvatten 
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framgår det i kapitel 4 att Sverige sätter stor tillit till att tekniken i framtiden ska lösa kvalitets 
problemen av vatten som finns på flera håll i Sverige. Rening och produktion av dricksvatten 
förväntas att utvecklas och förbättras, samtidigt som uttaget av vatten beräknas öka. Man kan 
säga att vi utgår ifrån att vi kommer att konsumera stora mängder med vatten och vi förväntar 
oss att teknisk utveckling ska hjälpa oss med detta. Ett exempel på en teknisk lösning när det 
gäller återanvändning av avloppsvatten ger Asano som skriver en artikel om återvinning av 
vatten.221 Något som inte tycks vara alltför långt borta eftersom att både Löwgren, Berg och 
Lannerstad ger exempel på detta.222 Frågan är om detta är en hållbar lösning ur det mänskliga 
räckhållet? 

5.1.3 Dricksvattnet och mänskligt räckhåll 
Beslut vi tar och attityder som vi skapar gentemot olika saker påverkas av den information 
som vi tar in, blandat med känslor och erfarenhet, menar Törnqvist.223 Det innebär att alla 
respondenter har detta i bagaget när de blir intervjuade och det påverkar naturligtvis resultatet. 
Törnqvist refererar till Hägerstrand som räknar in gränser till det mänskliga räckhållet som 
dels ekonomiska, fysiska och emotionella.224 Avstånd är ett av de skäl som många 
respondenter tar upp som problem vid en eventuell dricksvattenexport från Sverige, både 
fysiska, ekonomiska och mer mentala avstånd. Sverige ligger långt ifrån sin eventuella 
marknad rent fysiskt och det är ett avgörande problem vid dricksvattenexport från Sverige, 
menar både Lannerstad och Bergström.225 Berg ser ett mentalt avstånd vid export av 
dricksvatten och undrar om det är moraliskt försvarbart.226 Flera av respondenterna såg att 
beroendeförhållanden skulle komma att skapas mellan Sverige och ett eventuellt importland 
och Nordström kunde inte se en sådan verksamhet som ekonomiskt försvarbar.227 Gränser kan 
alltså vara av olika slag.  
 
Ägande av vatten 
Lannerstad, Bergström, Nordström och Sorby anser att man kan äga det vatten som man har 
gjort till dricksvatten, eller ha nyttjanderätt och rådighet på fiskevatten vid fastighet. Men att 
det är mer tveksamt om man kan äga vatten som finns i naturen i form av regn, grundvatten 
eller sjöar.228 Löwgren håller med om att man inte kan få den fulla dispositionsrätten över 
vatten som man kan med andra varor. Hon menar att det är lite oklart vad som egentligen 
menas med äganderätt. Sammanfattningsvis säger hon att man kanske rent filosofiskt inte kan 
säga att man äger vatten, men man får disponera det med vissa begränsningar. Ägandet, 
menar hon, är egentligen något som uppkommer vid konkurrens om en resurs.229 Ekvall och 
Berg vill istället hävda att man genom sina grundvattenbrunnar kan äga sitt vatten med 
särskilda kvalitetskrav.230  
 
De flesta respondenterna ansåg alltså att man kan ha nyttjanderätt eller rådighet över en 
vattenresurs, men det går inte att äga vattnet som helhet. Detta resonemang samstämmer 
ganska bra med Lundqvist som säger att sjöar och vattendrag är allmänningar där alla får 
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nyttja resursen, men ingen har något direkt ansvar för den.231 Att ingen ansvarar för resursen 
har lett till en het debatt världen över om dricksvattnet som resurs, där vissa anser att det är en 
mänsklig rättighet som bara kan vara offentlighetens, medan andra anser att det skulle vara 
fördel för resursen om den istället var privatägd. Lannerstad menar att det idag inte går att 
privatisera VA-försörjningen i Sverige helt, eftersom att priset inte kan öka. Men han påpekar 
också att han inte är emot viss privat inblandning när det gäller driften av VA-
försörjningen.232 Löwgren, Berg, Sorby, Nordström, Bergström och Ekvall anser istället att en 
privatisering kräver för stort ansvar och till stora delar handlar om att maximera vinsten, 
vilket i sin tur medför höga priser.233 UNDP ser privatiseringens roll, men precis som de flesta 
av respondenterna så såg UNDP risker med en total privatisering av dricksvatten.234 
 
Segerfeldt menar att vattenpolitiken i utvecklingsländer är både alltför centraliserad och 
splittrad. Detta menar han leder till ineffektivitet och korruption.235 Ineffektiviteten hos den 
offentliga sektorn ligger i att vattendistributörer har begränsad kunskap om vatten och har 
begränsad tillgång till tekniska lösningar, medan en privat aktör investerar i att utveckla sitt 
företag och kan därför bidra med mer expertis och ny teknik.236. Bergström och Ekvall menar 
att effektiviteten kanske kan öka med en privatisering och det är i så fall en av få fördelar med 
detta.237 
 
Korruption är ett problem som är starkt kopplat till det mänskliga räckhållet, även om 
Sjölander Holland menar att korruption är något som varken offentliga eller privata företag 
kan råda över.238 Det har skrivits flera artiklar i SIWI angående vattenkorruption och en 
författare är dr Stålgren.239 Han menar att korruption har bidragit till att den demokratiska 
rättigheten till lika villkor inom offentliga beslutstagande istället har förvandlats till 
instrument för individuell förtjänst.240 En författare som är starkt emot en privatisering och ser 
vattnet som en mänsklig och social rättighet är Vandana. Hon menar att eftersom att vatten 
inte är en mänsklig uppfinning med gränser så kan det inte heller ägas som en privat 
egendom, utan är en allmän resurs.241 
 
Den modell som Lundqvist använder sig av beskriver att nyttjanderätt och ägande av vatten 
omges av olika typer av lagar. Övergripande påverkas alla svenska lagar av EU:s 
vattendirektiv. De Svenska lagar som ska skydda både kvalitet och kvantitet av sötvattnet 
består både av resursinriktade regler och verksamhetsregler. Till resursinriktade regler kan 
räknas bland annat Livsmedelsverkets och socialstyrelsens föreskrifter, samt miljöbalken. 
Miljöbalken innehåller även regler för verksamhetsinriktade regler.242  
 
Löwgren menar att det säkert behövs nya lagar om dricksvatten skulle exporteras i någon 
större skala. Det måste redas ut vilka rättigheter den enskilde ska ha över sitt vatten.243 Även 
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Nordström menar att nuvarande lagstiftning inte berör export av vatten.244 Sorby tycker att 
Sveriges lagar borde hänga ihop i en helhet på ett bättre sätt än vad de gör idag. Han anser 
inte att man har anpassat den nya vattenmyndigheten till resten av lagsystemet. Vidare menar 
han att det antagligen krävs fler lagar vid en export.245 Ekvall anser att den nya VA-
tjänstlagen skulle behövas justeras lite grann och det kommer att behövas en drivkraft i form 
av att ta betalt för att exporten ska fungera.246 Berg tror att det säkert finns regler vid 
exportrådet som rör själva exporten av naturresurser. Han funderar över möjligheten att skapa 
avtal mellan länder kring användningen av exporterat vatten.247      
 
Konkurrens och konflikt om vatten 
EU: s medlemmar och därmed även Sverige strävar efter ett samarbete när det gäller 
vattenresursen. Problemet med detta är att resursen har en så pass viktig roll för flera olika 
intressenter och därför kan det ibland uppstå konflikt om ett uttag till exempelvis 
dricksvattenexport påverkar andra grenar. I intervjun med Löwgren framgick att det är först 
när det är brist på en resurs som det skapas konkurrensförhållanden om den. För att begränsa 
denna resurs kan man utse nyttjanderätt och rådighet. Hon fortsätter med att säga att städer 
och landsbygd ofta konkurrerar om vatten. Hon nämner även att en minskad volym på vatten i 
Sverige genom export kan påverka magasin och vattenkraft.248  UNDP ser också konflikter 
mellan jordbrukets och städernas intressen och vill tillägga att det även finns konflikter 
mellan jordbruken. Det är politikernas ansvar att lösa sådana konflikter så att de fattiga också 
får vatten, menar UNDP.249 Berg menar att en dricksvattenexport kan leda till olika typer av 
konkurrens som är svåra att förutse.250 
 
Det uppstår svårigheter med att förena kollektiva och enskilda beslut över vatten när det 
räknas som en allmänning. Lundqvist skriver om Ostrom som ger exempel på hur det går att 
lösa detta med tydliga gränser och genom att låta alla berörda vara med och påverka, samt att 
målen ska vara förenliga på flera nivåer.251 Kritik mot detta sätt att lösa konflikter är att enligt 
flera respondenter rinner vattnet i ett kretslopp som inte har några tydliga gränser. Ekvall ser 
dessutom praktiska problem i att dela av resursen. Ett problem som Nordström i och för sig 
inte håller med om.252 Sorby och Löwgren antyder att det idag är ganska svårt att avgöra vem 
som ska få göra vad och vad nyttjanderätten av vatten egentligen innebär.253  
 
Berg vill dock påpeka att vi idag har ganska bra kontroll med inga större konflikter om våra 
vattenresurser jämfört med andra länder.254 Han blir motsagd av Malmqvist och Magnusson 
som enligt sin rapport påpekar att fler kommuner i Sverige har problem med att komma 
överens om vattnet, även fast att Sverige är ett vattenrikt land. Problemen uppstår ofta i olika 
intressen av vad resursen ska användas till, och Lundqvist påpekar att denna allmänning 
ibland kan vara av stort ekonomiskt värde som försörjning för vissa, vilket också förstorar 
problemet med att förena kollektiva och enskilda intressen.255 Det är dessutom så att 
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dricksvatten ofta krockar med olika miljömål för ekosystem och vattnets kretslopp enligt 
SGU:s rapport.256 
 
Vattnets värde och pris 
Ekonomi är likväl som ägande och konkurrens en del av det mänskliga räckhållet menar 
Törnqvist, och enligt EU:s ramdirektiv för vatten ska en prispolitik för vatten finnas inom 
vattendistrikten.257 Löwgren ger en beskrivning på vattnets värde och menar att pris är ett sätt 
att tolka värdet.258 Nordström ser vattnet som det viktigaste livsmedlet och skulle därför 
kunna ha ett mycket högt pris.259 Sorby anser att vi idag borde skapa en naturresurskostnad 
utöver de kostnader som finns idag för vattenuttag och distribution, detta för att lättare kunna 
prissätta vatten. Utan en kostnad för resursen har vattnet inget värde, menar han, fast att det 
egentligen är en ovärderlig resurs. Samtidigt frågar han sig om det går att prissätt varje sjö 
och vattendrag.260 Enligt Löwgrens modell är dricksvatten av användningsvärde och 
utvinningsvärde. Men även ett optionsvärde eftersom att vi idag enligt hållbarhetstanken 
måste skapa möjligheter för framtida generationer.261 
 
Löwgren ger även exempel på ekonomiska styrmedel som kan prissätta vatten, bland annat, 
skatter och avgifter, bidrag och subventioner och marknadslösningar. Det framgår av SGU:s 
och Naturvårdsverkets rapport att Sverige finansierar sin dricksvattenförsörjning genom att 
brukarna eller nedskräparna betalar, helt i linje med EU:s vattendirektiv. Denna betalning sker 
genom dels skatter och dels användaravgifter.262 På en regional nivå skiljer sig 
betalningssättet något, eftersom Norra Östersjön är den region i Sverige som har den största 
avgiftsbaserade VA-försörjningen, medan skattefinansieringen av VA-distribution är som 
störts i Bottenhavet.263 Enligt underökningen i kapitel 4 är kostnaderna för VA-försörjningen 
högst i Norra Östersjöns vattendistrikt, tätt följt av Västerhavets vattendistrikt och Södra 
Östersjöns vattendistrikt, medan kostnaderna sjunker betydligt i Bottenhavets och 
Bottenvikens vattendistrikt. Avgifterna och skatterna ska täcka de finansiella kostnaderna som 
VA-verken har för att försörja befolkningen med dricksvatten och omhändertagande av 
avlopp.264 
 
Ekvall och Bergström positiva till den självkostnadsprincip som råder nu, alltså att 
kostnaderna för VA-försörjningen ska täcka Stockholm Vattens finansiella utgifter.265 Berg 
tycker att priset på dricksvatten nästan är lite lågt för om det var högre så kanske det skulle 
medverka till mindre slösande av vatten.266 För att priset ska öka måste fler faktorer räknas in 
som kostnader än vad som görs idag, menar Nordström.267 Den Svenska regeringen har 
fastslagit att det inte går att sätta ett fast pris på vatten, utan det måste variera från region till 
region, beroende på miljökostnader, sociala förhållanden, fysiska och politiska förhållanden i 
regionen.268 Bergström anser också att det är naturligt att olika kommuner har olika priser på 
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vatten beroende på om kommunen är vattenrik eller ej.269 Sorby ger exempel på ett sätt att 
räkna ut värdet på Mälaren genom att lägga ihop de intressen som delar på vattendraget och 
vad de tjänar på att ta del av Mälaren, exempelvis kostnader för medborgare att försörja sig 
med VA, elmarknadens förtjänst per år etc. genom att göra en sådan beräkning får man ett 
ungefärligt värde på Mälaren och därmed också ett pris.270  
 
Löwgren ger exempel på andra sätt att betala vattenpriset än skatter och avgifter, nämligen 
genom bidrag och subventioner. Lannerstad tycker att alla länder borde ta ut fullt pris på 
vatten för att klara av att sköta underhåll och liknande produktion och distributionskostnader. 
Därför blir också priset olika beroende på var i Sverige du bor. Däremot anser han att bidrag 
ska finnas för dem som har svårt att betala för sitt vatten.271 Ändå påstår UNDP att 
vattenbristen ofta beror på ett slösande av vatten genom subventioner och för låga priser på 
vatten. Även Fredrik Segerfeldt tycker att högre avgifter skulle vara positivt för 
vattenutvecklingen i fattigare länder.272 Löwgren resonerar både i text och vid intervjutillfället 
att priset på vatten kan styras av utbud och efterfrågan, eller efter produktionskostnader eller 
vad folk kan betala. Hon anser att dricksvatten kan ses antingen som en mänsklig rättighet 
eller en handelsvara och säger att utbud och efterfrågan är ett trubbigt sätt att prissätta 
dricksvatten på.273 Lannerstad menar att marknaden kan ha en roll i förhandling av 
dricksvattenpriser, men då krävs det fler konkurrerande parter för att det inte ska bli några 
överpriser. Även Nordström anser att priset kan styras av utbud och efterfrågan.274 

5.1.4 Sveriges sötvattensresurser 
Sveriges sötvattensresurser består utav både yt- och grundvatten tillgångar. Dessa är i sin tur 
påverkade av människan på olika sätt. 
Det finns så pass mycket vatten i Sverige på grund av att avdunstningen är mindre än 
nederbörden överallt inom landets gränser.275 Det vatten som kommer ned som nederbörd i 
Sverige, antingen som snö eller regn, bildar dels sjöar som utgör ytvattnet och dels filtreras 
det ner i marken och bildar grundvatten.276  
 
Påverkan på vatten i Sverige består av både fysisk påverkan och kemisk påverkan och enligt 
kapitel 4 varierar graden av påverkan mellan de olika regionerna. Det är främst mellersta och 
södra Sverige som lider av påverkan på sitt vatten i form av övergödning, försurning och 
fysisk påverkan.277 Det är även i Södra och mellersta Sverige som den största utvecklingen 
förväntas ske inom framförallt befolkningstillväxt, medan Bottenviken och Bottenhavet 
förväntas befolkningsutvecklingen att antingen minska eller förbli oförändrad.278   
 
Vi har relativt bra koll på hur vattenkvaliteten i Sverige är, menar Bergström och det stämmer 
bra, eftersom att det finns ämnen idag som vi inte vet hur lång tid det tar för naturen att bryta 
ner, men vi vet i alla fall att det är utveckling som driver på förändringar i miljön och dess 
kretslopp och att utsläpp kan komma ifrån olika källor, beroende på om utsläppet sker lokalt, 
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globalt, kontinentalt, eller regionalt.279 Vattnets kvalitet påverkas av detta och hur lång tid det 
tar för vattnet att rena sig själv i naturen beror på flera saker, bland annat på hur stor 
omsättning av vatten som sker.280 Sorby menar att en högre omsättning av vatten i Mälaren 
skulle leda till bättre kvalitet på vattnet.281 Den utvärdering av metoder som har gjorts av 
Raven et al år 2002 för att på bästa sätt kontrollera ytvattnets kvalitet i Europa ger en bild av 
att det är ganska svårt att hitta en passande metod att mäta vattnets kvalitet då olika metoder 
visar olika resultat.282  
 
Det går att påstå att Sverige har goda dricksvattenresurser ur en nationellt perspektiv, men 
inte oändliga. Det uttag som görs idag består främst av ytvatten, även om även grundvatten är 
en viktig del av dricksvattenframställningen på grund av sin förhållandevis goda kvalitet.283 
År 2000 gjorde samtliga distrikt ett uttag på 2 147 000 000 kubikmeter ytvatten och hela 
Sverige som stat gjorde ett grundvattenuttag på knappt 500 000 000 kubikmeter samma år.284 
I framtiden beräknas åtminstone ytvattenuttaget att öka med mellan 14-21 % och med tanke 
på utvecklingen av enskilda brunnar i områden där det finns fritidshus och så kommer 
antagligen även grundvattenupptagen att öka.285 Att exakt beräkna hur mycket grundvatten 
som finns i Sverige, eller hur mycket vi kan ta ut är naturligtvis svårt, eftersom 
grundvattenuttag är beroende av hur djupt man vill borra för att få tag i det. Även om det 
förekommer så kan det vara svårt att få tag på vatten med god kvalitet. Å andra sidan menar 
Löwgren att nästan allt råvatten går att rena till dricksvatten.286 Hänsyn måste även tas till att 
sjöar inte är bestående ytvattenkällor, utan denna kommer så småningom att försvinna från 
landskapet. En process som påskyndas utav mänsklig påverkan.287 
 
Idag finns det inga farliga konsekvenser med vårat ytvattenuttag enligt Naturvårdsverket, men 
på grund av att vi i framtiden förutspår ett ökat uttag av vatten är det svårt att svara på om det 
går att exportera vatten, och svårigheten ligger egentligen i hur mycket av vårat överskott som 
vi vågar avsätta till ett sådant ändamål. Seward skriver om ostabilt grundvattenuttag i sin 
forskningsartikel och han konstaterar att det inte är säkert vad som är ett hållbart uttag av 
grundvatten och att den naturliga påfyllanden kanske inte räcker till om uttaget överstiger det 
naturliga utflödet.288  
 
Det är svårt att förutse om det kommer att utvecklas fler reningstekniker eller om Sveriges 
befolkning i framtiden kommer att hushålla med vatten på ett annat sätt än idag. Det är alltså 
osäkert hur mycket det mänskliga räckhållet och den tekniska räckvidden kommer att 
utvecklas i framtiden, eller om det sker i samma takt. Sorby och Nordström påpekar att det 
går att beräkna hur mycket dricksvatten Sverige skulle kunna exportera, men säger att 
konsekvenserna av ett stort uttag kan påverka miljön och det överskott vi har är av stor 
betydelse för Östersjön och andra ekosystem.289 Därför måste vi se det hela ur ett brett 
perspektiv, menar Lannerstad och Berg.290 Bergström tycker att man borde göra uttaget i ett 
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område där det finns mycket vatten, exempelvis i Norrland, medan Lannerstad tycker att man 
inte nödvändigtvis behöver ta allt ifrån samma ställe.291 Både Ekvall och Löwgren ser 
svårigheter med att se detta ur ett så pass brett perspektiv som är nödvändigt.292 Ett alltför 
stort uttag skulle kunna leda till att andra intresseområden, såsom vattenkraftverk eller 
ekosystem skulle bli lidande, och då återkommer vi till frågan vad som är ett hållbart uttag för 
dricksvatten? Kan vi använda vårat överskott till att exportera det och räkna med att naturen 
kan återhämta sig på eller är alla uttag potentiellt skadliga för naturen? 

5.1.5 Dricksvatten i relation till hållbarhet  
Hållbar utveckling innefattar hållbara lösningar för både miljö, ekonomi och sociala 
faktorer.293 Mer specificerat finns det olika övergripande mål i hållbarhetsbegreppet som alla 
medlemsstater ska sträva efter enligt Rio-deklarationen och därmed även Sverige. Det 
framgår att staterna själva har rätt att utnyttja sina naturtillgångar efter egna önskemål, såvida 
de inte påverkar andra länder.294 Enligt Naturvårdsvekets rapport om Sveriges ytvatten 
framgår det att flera av de miljögifter som finns i sjöar och vattendrag kommer från utländska 
källor, särskilt vad gäller försurning.295 Utsläpp som sker genom mänskliga aktiviteter kan 
vara globala skriver Falkenmark et al. År 1999 och dessa är inte sällan luftburna och färdas i 
de övre lagren av atmosfären.296 Kontinentalt kan det finnas utsläpp som istället färdas genom 
de nedre lagren av atmosfären som bidrar till surt regn, både i det egna landet och i 
grannländer.297 Dricksvattnet påverkas alltså negativt i Sverige av utsläpp från bland annat 
utländska källor av olika slag.    
 
Vidare ska stater samarbeta för att ta hand om världens ekosystem och de mest utvecklade 
länderna ska ha ett ansvar dels på grund av den påfrestning som de utsätter miljön för och dels 
för att dessa länder har resurser och teknik att förfoga över. Idag arbetar EU för att alla 
medlemsstater ska ha gemensamma gränsvärden för dricksvatten.298 Detta är inte alltid 
positivt, menar Berg som tycker att Sveriges krav på kontroller av råvatten har försämrats i 
och med EU som inte kräver sådant. Berg tror att vattendirektivet behöver mer resurser för att 
utvecklas.299 Lannerstad och Sorby tycker istället att det är positivt att det sker en 
homogenisering av regler i Europa som ska gälla för dricksvatten. Vad gäller finansiella 
resurser och teknik menar Nordström att vi måste bli bättre på att hantera det slam som blir 
över vid framställning av dricksvatten och rening av avlopp innan vi kan hjälpa andra länder 
med VA-försörjning.300 Reuss menar att svaret för hållbar utveckling är en balansgång mellan 
naturens och människans behov.301  
 
Staterna som är medlemmar i EU ska även sträva efter att utveckla och sprida nyskapande 
teknik.302 Återanvändning av vatten, som presenteras av professor Asano har nämnts av flera 
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respondenter som nyteknik.303 Flera av intervjupersonerna ansåg även att Sverige borde 
exportera teknik, men inte nödvändigtvis dricksvatten. Staterna inom EU ska även ha 
effektiva miljölagar, även om vissa normer inte kan tillämpas i alla länder där de istället kan 
orsaka ekonomiska och sociala kostnader.304 Sverige har flera lagar och regler som skyddar 
vattenresursen och begränsar dess användning och påverkan. Däremot kan lagstiftningen som 
påpekats ovan vara lite otydlig och intetsägande vad gäller dricksvattenexport. 
 
Sverige som nation har dessutom egna visioner av vad hållbar utveckling innebär som går ut 
på att förutse hållbarhet i ett långsiktigt perspektiv, på alla nivåer och för hela världen.305  
 
Utifrån diskussionen med respondenterna framgår det att dricksvattenexportens vara eller inte 
vara kan ses utifrån antigen teknik, mänskligt räckhåll, eller resursens kvantitet och kvalitet. 
De olika respondenterna ser för och nackdelar för Sverige i och med en dricksvattenexport. 
Berg är inte särskilt positiv till att exportera dricksvatten från Sverige. Han anser att vi kan 
exportera vatten från Sverige pga. resursens kvantitet och kvalitet, men det fallerar på det 
mänskliga räckhållet eftersom att han tycker att det är mer tveksamt om vi borde göra det rent 
moraliskt och ideologiskt.306 Nordström menar att det är just resursens kvalitet och kvantitet 
tillsammans med det mänskliga räckhållet som gör att vi inte kan exportera vatten. Större 
floder är de enda alternativet för en export från Sverige, för egentligen har vi inga 
exportvolymer av vatten och dessutom så medför en sådan användning en säkerhetsrisk när 
man bygger upp ett sådant system som rätt var det är kan sluta att fungera, däremot går det 
nog att göra rent tekniskt menar han.307 Ekvall är positiv till en dricksvattenexport från 
Sverige till andra länder. Problemet med att exportera dricksvatten från Sverige är främst för 
att staten ligger för långt ifrån sin marknad. Dessutom kan miljöfrågor bli ett problem, men 
utifrån de vattenresurser som Sverige har så skulle vi kunna exportera dricksvatten menar 
han.308 Även Bergström är också positiv till export av dricksvatten från Sverige till andra 
länder. Han tycker att det största problemet vid en transport från Sverige är avståndet är så 
långt. Alltså är den tekniska räckvidden inte tillräckligt vid. Dessutom ser han eventuella 
beroendeförhållanden mellan länder som ett problem som mer tillhör det mänskliga 
räckhållet. Han anser dock att resursen i sig är stor nog i Sverige för en export, beroende på 
vilka naturingrepp som man måste göra.309 Lannerstad tar också upp problem både inom 
teknisk räckvidd och mänskligt räckhåll. För det första anser han att en export av dricksvatten 
mellan Sverige och andra länder skapar långsiktiga förpliktelser. För det andra tycker även 
han att Sveriges avstånd rent geografiskt är för långt och det påverkar transportfrågan. Han ser 
dessutom problem med att för stora uttag påverkar resursen negativt.310 Löwgren är 
ytterliggare en respondent som anser att Sverige ligger för långt bort från sin marknad för att 
kunna exportera dricksvatten. Hon anser istället att Sverige ska exportera social kunskap och i 
viss mån teknisk kunskap, hon tycker att lokala lösningar är att föredra framför 
dricksvattenexport. Hon ser främst det mänskliga räckhållet som ett problem vid 
dricksvattenexport eftersom att importländerna kan sakna betalningsförmåga. Rent tekniskt 
däremot är det möjligt att rena i princip vilket råvatten som helst till dricksvatten, menar 
hon.311 Sorby ser inte heller hur drickvattenexport skulle kunna lösa andra länders 
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vattenproblem. Det kan vara positivt för exportlandet anser han, men det är ingen långsiktig 
hållbar lösning för importlandet. Utöver det säger han att vi har goda vattenmöjligheter i 
Sverige vid en eventuell export.312 
 
Adaptive management (eller anpassningsbar ledning som det översätts till på Svenska) går 
egentligen isär något med hållbarhetsbegreppet eftersom att adaptive management innebär 
mer flexibla lösningar med osäkerhet inkluderat. Visserligen framgår det av Rio-
deklarationen att hållbarhet ska anpassas efter stater, men på grund av att vi inte alltid vet vad 
som är hållbart eller vad begreppet egentligen innebär är det inte säkert att det alltid går att 
tillämpa. Därför menar flera författare att det är bättre att genom adaptive management räkna 
in osäkerheten istället för att försöka undvika den. Seward et al. Menar att 
grundförutsättningen för anpassningsbar ledning är att om människan inte förstår naturen 
perfekt så ska mänsklig inverkan på naturen vara experimentell.313 Han menar att vi behöver 
anpassningsbar ledning av grundvatten eftersom vi hittills inte säkert vet hur grundvatten 
fungerar eller hur den regionala grundvattenstatusen ser ut. Inte heller kan vi med säkerhet 
förutspå framtiden eller vad som är hållbart. Därför krävs fler scenarier istället för ett.314 
Adaptive management är en mer processorienterad typ av ledning som baserar på att lära 
genom att göra.315 

5.2 Slutdiskussion 
Vad ska sammanfattningsvis gälla för Sverige och landets vattenresurser i samband med 
dricksvatten och export av det? Går det att exportera vatten och vilka följder skulle det få i 
Sveriges samhälle? Är det hållbart, eller kanske ännu viktigare, vad är hållbarhet? Är det 
hållbart för Sverige att exportera vatten ur ekologisk, ekonomisk och teknisk synvinkel? Om 
svaret är nej på den frågan, är det då hållbart att vatten bara ska få finnas till för vissa, eller är 
det en social rättighet och därmed en skyldighet att vissa länder ska exportera vatten till 
länder som behöver det? Hur ska vi egentligen betrakta vatten? Som en social rättighet eller 
handelsvara? den fråga ställer sig såväl respondenter som tidigare forskning i denna uppsats, 
för även om svaret kan tyckas självklart för många så är det ingen självklarhet att alla får det 
vatten de behöver. Då återkommer vi till vad som är hållbart, för vad som är hållbart för 
ekosystem är inte alltid detsamma som vad som är hållbart för människans överlevnad, och 
vad ska i så fall vara viktigast? Det beror naturligtvis på vem man frågar i detta sammanhang 
och på så vis framkommer det mänskliga räckhållet. Vad är vi egentligen beredda på att göra 
för att förändra dricksvattensituationen i världen? Ska vi ändra våra lagar som vi har satt upp 
för samhället och skapa en export av dricksvatten och vem ska ha ansvaret för en livsviktig 
resurs? Undrar författaren.  

5.2.1 Kan man äga vatten nu och i framtiden? 
Att alla ska få vara med och bestämma över Sveriges vattenresurs, på alla geografiska nivåer 
innebär idag inget problem när det gäller Sveriges dricksvattenförsörjning. Vad som gäller 
idag är främst att man kan ha nyttjanderätt över vatten, man kan disponera det med viss 
reglering.  Men vid en eventuell export är det inte säkert att alla kan vara med och bestämma. 
Då blir frågan om ägande av vatten aktuell på ett helt annat sätt.  
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Demokrati innebär folkstyre och även om det låter som en självklarhet att alla ska bestämma 
över sitt vatten så kan man se att vatten är så pass viktigt att många gärna lägger beslutet i 
händer på sådana som är insatta och inte på allmänheten där kunskapen om vatten är lägre.  
Det är intressant att studera ett land som Sverige på grund av invånarna är vana vid ett 
demokratiskt samhälle där alla får vara med och bestämma över det mesta, även när det gäller 
dricksvatten som livsmedel, resurs eller kanske i framtiden som handelsvara. Vad skulle 
egentligen ske om dricksvatten som en livsnödvändig resurs blev en handelsvara? Idag finns 
vissa bolag som redan exporterar vatten för ekonomisk vinning, exempelvis Ramlösa. Hur 
dessa påverkar den totala resursen är svårt att svara på, men själva ägandet av vatten skulle 
antagligen bli väldigt omdiskuterat om det skulle bli aktuellt. Vem ska få exportera sin resurs? 
Är det staten, eller medborgaren eller något mitt emellan? Enligt undersökningen anser många 
av respondenterna att ett offentligt ägande av vatten är att föredra framför privat ägande och 
mycket av den tidigare forskningen presenterad i kapitel 3 stöttar detta, även om det 
förekommer röster som ser fördelar med privatisering. Vid en export skulle privat, respektive 
offentligt ägande av dricksvatten antagligen bli än mer aktuell. Även de geografiska 
indelningarna skulle bli ifrågasättas. Är det nationens, regionens (vattendistrikten exempelvis) 
eller kommunens vatten? Eller ägs vatten av den enskilda individen som har en stark affärsidé 
och vad blir demokratins roll i detta sammanhang?  

5.2.2 Vad är hållbarhet i relation till dricksvatten och är drickvattenexport 
en hållbar lösning på dricksvattenproblem? 
Enligt EU måste vi ändra våra samhällen och sociala attityder och se bättre sätt att använda 
naturens resurser och transportmedel av varor och människor för ett hållbart samhälle.316  
Det indikerar att vi behöver både teknisk utveckling och en ökning av det mänskliga 
räckhållet. Vi måste ändra våra attityder till dricksvatten och skapa tekniker som kan anpassas 
till ett hållbart sätt att tänka. Det räcker med andra ord inte att bara skapa tillit till tekniska 
lösningar.  
 
Däremot ska hållbarhetsbegreppet innebära att:  stater ska jobba för en inhemsk kompetens i 
sammanhang med hållbar utveckling och genom att utveckla, anpassa och sprida nyskapande 
teknik.317 Det kan exempelvis innebära att man importerar tekniska lösningar från andra 
länder för att tillämpa dem på ett lokalt sett, genom exempelvis dricksvattenframställning. 
Flera av respondenterna ansåg att det är bättre att exportera teknik och satsa på lokala 
lösningar i ett land istället för att exportera dricksvatten. Är lokala lösningar på 
dricksvattenproblemet bättre än export? Vad innebär lokala lösningar, kan dessa inte vara 
negativa? Det är inte alltid så att lokala lösningar är att föredra i ett globalt samhälle och med 
tanke på att vi alla ska dela på vattenresursen så påverkar ett lands lokala lösningar hela 
världen, särskilt vattnets kretslopp och naturens rytm påverkas. Lokala lösningar krockar 
därför en aning med en annan punkt som berör hållbarhet, nämligen:  
Stater ska samarbeta för att ta hand om jordens ekosystem. De mer utvecklade länderna ser 
sitt ansvar i denna fråga dels på grund av den påfrestning som de utsätter den globala miljön 
för, och dels över de tekniska och finansiella resurser som de förfogar över.318 
Detta innebär att alla stater ska ansvara för miljön i världen och komma överens om 
gemensamma lösningar. Detta utesluter i och för sig inte lokala lösningar, bara det sker inom 
ramen för vad som är hållbart för världens miljö. De mer utvecklade länderna, exempelvis 
Sverige i detta fall, har ett ansvar gentemot resten av världen genom sina finansiella och 

                                                 
316 http://ec.europa.eu/sustainable/welcome/index_en.htm, 10/12/2006. 
317 www.regeringen.se Förenta nationernas konferens och miljöutveckling, Rio-deklarationen s. 1-5, 14/11/2006. 
318 www.regeringen.se Förenta nationernas konferens och miljöutveckling, Rio-deklarationen s. 1-5, 14/11/2006. 
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tekniska resurser. Det finns enligt några respondenter både naturresurser och finansiella 
resurser, samt teknik som kan göra en vatten export möjlig. Innebär det att de rika länderna 
har en skyldighet att exportera vatten till andra länder som inte kan få tag i dricksvatten på 
annat sätt? Vad är Sveriges roll i detta i så fall, och hur långt sträcker sig det ansvaret? Berg 
funderar över vad ett medlemskap i EU egentligen innebär för samarbetet mellan 
medlemsstaterna, kanske kommer det i framtiden innebära att vi får dela med oss av våra 
dricksvattenresurser till de medlemmar som har brist? 
 
Stater ska ha effektiva miljölagar. En del normer kan inte tillämpas i alla länder, detta gäller 
särskilt utvecklingsländer där de kan leda till ekonomiska och sociala kostnader (3.2). 
Vi får alltså ta i beaktande dels att vi inte alla gånger vet vad hållbart innebär och dels att 
hållbart för ett land behöver inte vara hållbart för ett annat. Det kan exempelvis vara hållbart 
för Sverige att exportera vatten, medan en import av vatten av ett annat land inte är det utan 
skapar ett beroendeförhållande utan att lösa statens lokala problem. Då är frågan, kan Sverige 
rent moraliskt inte exportera vatten då särskilda miljö och avloppsfrågor inte kan tillämpas i 
utvecklingsländer och därmed leda till att de drabbas av ekonomiska kostnader.  
 
Svårigheten med hållbarhet är att det som är socialt hållbart inte alltid är möjligt att 
genomföra tekniskt eller resursmässigt. Med andra ord kan man se att naturen, människan och 
tekniken är tre skilda paralleller som direkt påverkar varandra och som inte alls 
överrensstämmer jämt. Man kan därför ifrågasätta om hållbarhet är möjligt när det gäller 
dricksvatten. Inom hållbarhetsbegreppet är det ibland lätt att glömma sådant som Törnqvist 
tar upp, nämligen att mänsklig räckvidd och tekniskt räckhåll ibland inte överensstämmer. Det 
är därmed populärt att använda hållbarhet som begrepp, eftersom att det låter bra och alla vill 
sträva efter det, men att praktisera detta är inte en självklarhet och få inser antagligen vilka 
svårigheter det innebär. Ett exempel är just dricksvatten. Om det är en mänsklig rättighet 
borde alla ha tillgång till det, och därmed borde länder med gott om vatten dela med sig i 
form av export, men å andra sidan vet vi inte om det är hållbart för båda länder att handla med 
vatten socialt, ekonomiskt, tekniskt eller resursmässigt. Vilken faktor blir då den viktigaste 
och mest avgörande? Modellen för dricksvattenexport kan se ut enligt figur 6. 
 
Modellen ger i sig inte ett svar på om dricksvattenexport är hållbart, men själva begreppet 
hållbarhet ger i och för sig inte heller en tydlig bild av vad det innebär. Det visar visioner som 
många vill uppnå, men en lösning är svårare att bemästra. Denna modell är en blandning 
mellan hållbarhet som en enhet av faktorer som ska fungera tillsammans, men innehåller även 
Törnqvists två begrepp om teknisk räckvidd och mänskligt räckhåll som begränsar och 
utvecklar människans möjlighet att påverka sin omgivning. Dessa går ofta går isär, bara för att 
något är tekniskt genomförbart så behöver det inte vara det socialt och vice versa. Jag anser 
att det är viktigt att komma ihåg att alla de tre parallellerna är viktiga men kanske inte 
förenliga med vad som kallas hållbart. Jag har tyvärr svårt att se hur dricksvattenförsörjning 
skulle kunna vara hållbart i hela världen oavsett om en dricksvattenexport skulle uppstå eller 
ej. Om vi skulle exportera dricksvatten så skulle naturen påverkas, men socialt sett så skulle 
det vara ett framsteg för många fattiga länder som skulle kunna utvecklas socialt och 
ekonomiskt om det gick att göra rent tekniskt. Å andra sidan skulle kanske naturen klara av 
ett en del av Sveriges överskott skulle exporteras, men är det ekonomiskt hållbart för Sverige 
och även om så är fallet, är det verkligen hållbart socialt för importlandet i längden, eller 
bildas istället ett beroendeförhållande som gör mer skada än nytta? Man kan vrida på detta 
problem fram och tillbaka och se olika scenarier utefter de tre faktorerna, beroende på hur 
man tolkar problemsituationen. Adaptive management (Anpassningsbar ledning) innebär 
något liknande, alltså att det erbjuder olika typer av alternativa lösningar och scenarier. 
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Det går att sammanfatta resultatet genom att säga att inga lösningar eller svar på 
dricksvattenproblem har hittats, bara en ny modell för vad som måste ingå i en beslutsprocess 
och att hänsyn måste tas till att de tre faktorerna inte alltid är förenliga med varandra. Det 
märker man genom att jämföra svaren mellan olika respondenter. Om vi börjar med resursens 
kvantitet och kvalitet i Sverige, så menar en del att det krävs för stora mängder vatten för en 
export. Emedan andra säger att överskottet är så stort så att det inte är några problem för 
Sverige att exportera vatten och säger istället att det beror på andra saker som tex. 
ekonomiska aspekter för en vattenexport. Då menar vissa att ekonomiskt är det inte hållbart 
att exportera vatten, varken för importören eller exportören, medan andra menar att det istället 
kan finnas ekonomiska fördelar med en export av vatten och säger istället att exportens vara 
eller icke vara istället beror på exempelvis att tekniken inte räcker till. Inom denna faktor 
finns förslag på lösningar av vissa som skulle kunna fungera i praktiken, emedan motsägarna 
hävdar att dessa tekniker inte är hållbara miljömässigt, eller ekonomiskt hållbara och på så vis 
är faktorerna inte förenliga eftersom att det kan finnas problem inom en faktor även om man 
kan se möjligheter inom en annan. Den sista faktorn som är mänsklig är kanske om ännu 
svårare att hantera eftersom att den till stor del är uppbyggd på värderingar och attityder. 
Lagar och ägande är inkluderat i denna faktor, men även personliga åsikter och erfarenheter 
och därmed innehåller den inte bara det allmänna mänskliga räckhållet utan även det 
individuella räckhållet hos varje enskild respondent. Alla intervjuer genomsyras av denna 
faktor eftersom de olika respondenterna helt naturligt har haft olika tolkningar av frågorna och 
utgått ifrån sina värderingar. Några har satt samhällets bästa främst, andra har utgått från 
resursens bästa, och andra har haft ekonomi och tekniska möjligheter i tanken och 
tillsammans har de skapat ett heltäckande, men ändå motsägelsefullt svar där inget kan sägas 
vara rätt eller fel.  
 
Sammanfattningsvis är det svårt att svara på vad som är hållbart i förhållande till dricksvatten 
och att vi vet för lite om vad en export av dricksvatten skulle innebära för att kunna svara på 
om det är en hållbar lösning eller ej. Det innebär även att det kan vara hållbart inom vissa 
faktorer och inom vissa länder men inte för alla. Slutligen innebär det även att 
dricksvattenexport är hållbart eller inte beroende på hur man vill tolka problemet och vem 
man är som person.  
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5.2.3 Hur ser Sveriges möjlighet ut att exportera dricksvatten till andra 
länder och var skulle ett sådant uttag ske? 
Sveriges regerings vision av hållbarhet är att politiska frågor ska behandla miljö, ekonomi och 
sociala aspekter i ett längre tidsperspektiv och flera respondenter såg dricksvattenexport som 
en kortsiktig lösning på dricksvattenproblem. Det är ett argument för att dricksvattenexport 
inte är hållbart för Sverige. Men samtidigt är dagens situation inte heller hållbar då vissa 
länder har ett stort överskott av vatten, medan andra har vattenbrist. Med tanke på den 
regionalisering som sker idag ibland annat Sverige är det kanske möjligt att vi i framtiden 
utgår från regionen när vi diskuterar hållbarhet. Är det hållbart för Norra Östersjön att 
exportera sitt överskott av dricksvatten till ett annat land eller en annan region? Problemet 
med ett sådant tänkande är att vattnet rinner i ett kretslopp som påverkar inte bara regionen 
eller nationen, utan även hela världen. Därför är det svårt att dela upp vattenresursen och 
bestämma vem som ska få ta del av den och på vilket sätt.  
 
Enligt undersökningen är dagens uttag av vatten i Sverige inte ett problem, men vad som är 
ett hållbart uttag har visat sig vara svårt att fastställa. Det går egentligen inte att svara på 
menar vissa författare och därför är människans påverkan på naturen ganska experimentell 
med ett stort mått av osäkerhet.319 Av analysen framgår att det finns konkurrenssituationer i 
Sverige vad gäller dricksvatten, men frågan är hur allvarliga dessa är och mellan vilka 
regioner? Kanske säger det sig självt att det inte finns några konkurrenssituationer av 
dricksvatten så länge som en kommun, region eller nation är vattenrik, men om vattnet skulle 
minska dramatiskt i Sverige på grund av exempelvis mänsklig påverkan eller genom att 
dricksvattnet exporteras och sänker volymer i sjöar och vattendrag, så skulle situationen 
kunna komma att ändras och frågan är hur det påverkar konkurrens och konflikt inom landet. 
Hur vi ska prissätta och värdera vatten är dessutom oklart, både vad gäller en eventuell export 
och landets egna förbrukning. Det finns nämligen flera sätt att ekonomiskt prissätta vatten och 
                                                 
319 Seward et al., 2006, s. 477-479. 

Mänskligt räckhåll 
Social hållbarhet: ägande, 

ekonomi, lagar, pris & värde, 
attityder, konkurrens 

Teknisk räckvidd 
Transport, rening och 
tekniska innovationer 

Resursens kvalitet och 
kvantitet 

Miljömässig hållbarhet: vattnets 
kretslopp, mänsklig påverkan.

Figur 6. Författarens modell över komponenter som bör finnas med vid 
diskussion om dricksvattenexport. Modellen är en sammansättning gjord av 
författaren och innehåller Törnqvist begrepp, mänskligt räckhåll och teknisk 
räckvidd och hållbarhetsbegreppet som tas upp närmare i kapitel 3. 
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de system Sverige har idag kanske förändras i framtiden. Ska varje vattendrag och 
grundvattenstäkt värderas och på så vis prisättas och vad ska i så fall innefattas i den 
värderingen? Dricksvatten är bara en del av det totala värdet som vatten har, vilket gör en 
rättmätig beräkning i pengar svår. Dessutom ”kostar” vatten enligt undersökningen olika 
mycket i olika distrikt, vilket också kan medföra svårigheter att exempelvis prissätta Mälaren 
som rinner genom flera vattendistrikt. 
 
Teknikens roll i allt detta utgör är en osäker faktor i Sverige, då denna kan bidra till 
effektivare rening av det vatten som människan smutsar ner på olika sätt, och därmed också 
påverka mängden drickbart vatten både i Sverige och resten av världen. Stor tillit sätts till 
teknikens under, men hur långt är den tekniska räckvidden i framtiden och hur mycket skiljer 
den sig egentligen från det mänskliga räckhållet? 
 
De olika respondenterna ser som sagt olika begränsningar och möjligheter i en dricksvatten 
export och därför är det svårt att ge ett enhetligt svar på om Sverige kan exportera 
dricksvatten eller ej. För att beskriva Sveriges möjligheter till dricksvattenexport har 
författaren ändå valt att försöka sammanställa respondenternas åsikter. Av undersökningen 
framgår att de flesta intervjupersonerna ansåg att Sverige hade som styrka att nationen har 
goda sötvattens resurser både vad gäller kvalitet och kvantitet. Svagheter låg framförallt i 
Sveriges långa avstånd från sin marknad, enligt flera respondenter. De hot som eventuellt kan 
förekomma vid en dricksvattenexport från Sverige presenteras av intervjupersonerna som 
beroendeförhållanden som skapas mellan Sverige och importlandet vilket kan medföra 
långsiktiga förpliktelser, oförutsägbara konkurrensförhållanden, betalningssvårigheter för 
importlandet och stora utgifter vid transporten, oanad påverkan på vattenkvalitet och 
ekosystem, samt säkerhetsrisker i allmänhet, enligt respondenterna. Författaren vill tillägga att 
ägandeförhållanden och lagar måste ses över vid en sådan handel och det kan påverka hela 
Sveriges demokratiska samhälle så att värde, pris och konkurrens kan få ett stort spelrum med 
oanade följder. De möjligheter som öppnas för Sverige och resten av världen i och med en 
dricksvattenexport är enligt respondenterna god PR för landet, intäkter, samt möjligheten att 
hjälpa andra länder som inte har något vatten.      

5.3 Slutsatser 
Frågeställningarna som författaren valde var följande: 
 

1. Kan man äga vatten? 
2. Vad innebär hållbarhet i relation till dricksvatten? Och är vattenexport en hållbar 

lösning på dricksvattenproblem? 
3. Hur ser Sveriges möjligheter ut att exportera vatten till andra länder och var skulle ett 

sådant uttag ske? 
 
1. Man kan inte äga vatten som är en livsviktig resurs, åtminstone inte den allmänna resursen. 
Man kan bara nyttja den genom tekniska lösningar i kombination med de regler som 
människan har skapat åt sig själv. 
 
2. Hållbarhetsbegreppet visar enligt undersökningen vissa brister vad gäller förenlighet 
mellan ekonomi, sociala aspekter och miljö i samband med dricksvatten. Vad som är hållbart 
gällande nyttjande av dricksvatten är därför fortfarande oklart. Vattenexport är enligt vissa 
respondenter en idé som skulle kunna vara långsiktigt hållbar och dessutom kan 
vattentransport vara nödvändigt, åtminstone på en regional nivå, men majoriteten ser 
dricksvattenexport som en ganska kortsiktig lösning som inte är hållbar i längden, eftersom att 
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det råder för stor osäkerhet vad gäller teknisk räckvidd, mänskligt räckhåll och resursens 
kvantitet och kvalitet. Dessa faktorer är inte alltid förenliga enligt undersökningen och därför 
är konceptet inte heller hållbart för alla. Dricksvattenexport ses av många respondenter som 
något positivt enbart för exportören, medan importören kan lida ekonomiskt och socialt i och 
med en dricksvattenhandel. Det är dessutom oklart hur en export av dricksvatten påverkar 
ekosystem. Sammanfattningsvis fanns det röster både för och emot dricksvattenexport, men 
majoriteten var tveksam till denna verksamhet i någon större skala.  
 
3. Om Sverige kan exportera dricksvatten till andra länder är fortfarande oklart då 
respondenterna svar skiljer sig från varandra. Det ligger stor betydelse i hur långt det 
mänskliga räckhållet sträcker sig och hur respondenterna bearbetar information och sätter 
gränser. Även här måste alltså ett mått av osäkerhet inkluderas.  
 
Även ägandet har en viktig roll i denna fråga. Om man inte kan äga resursen blir det dessutom 
svårt att sälja den. Sveriges styrka vid en export är enligt majoriteten av respondenterna våra 
goda resurser av sötvatten, även om några såg brister även här. Svagheten är enligt 
majoriteten avståndet mellan Sverige och marknaden, vilket i sin tur främst har visat sig vara 
fysiskt avstånd, men även emotionell avstånd i form av förbindelser och säkerhetsfrågor.  
Några av respondenterna ansåg att eftersom att Sverige har ett överskott på vatten så skulle 
man kunna ta vatten från flera områden till en eventuell export, medan andra menar att det 
bara går att ta från vissa områden. Om Sverige skulle exportera dricksvatten är enligt 
undersökningen det bästa alternativet de nordligaste delarna av landet. Så länge som 
verksamheten godkänns av miljödomstolen, vattnet anses som stabilt nog och gränsvärden 
uppfylls är detta bästa alternativet för uttag. Dels på grund av att tillgången enligt 
respondenterna är som störst här, och dels för att rapporter från Naturvårdsverket och SGU 
visar att uttag, mänsklig påverkan och befolkningsökningen förväntas vara som lägst här. Ett 
problem med att ta vatten härifrån är i så fall att Norrlandsälvarna genererar mycket energi till 
vattenkraften som genom en volymminskning skulle kunna påverkas negativt och konflikt 
och konkurrens mellan intressen skulle kunna uppstå. Ett minskat flöde här skulle dessutom 
kunna påverka kvalitet och vattenmängd i nedströmområden i södra delar av landet och 
samtidigt påverka ekosystem negativt. Utöver det måste ett pris sättas utifrån någon typ  

5.4 Fortsatt forskning 
Det finns mycket att forska i när det gäller dricksvatten, en fortsättning på denna uppsats vore 
att se vilka som eventuellt skulle kunna tänka sig att köpa dricksvatten från Sverige eller ett 
annat exportland och vilket syftet är med importen. På så vis skulle man kunna se om det 
finns betalningsförmåga och om det finns en marknad. Innan man har gjort en sådan 
omvärldsanalys är det svårt att komma så mycket längre med diskussionen om vattnets pris, 
ägande av denna resurs och eventuella tekniska lösningar som kan finnas inom detta område. 
 
Det finns en ojämn fördelning av vatten även inom Sveriges gränser, och kanske kan 
dricksvatten bli en inhemsk produkt och handelsvara. Detta skulle också kunna vara en del av 
ytterligare forskning, hur vi ska kunna jämna ut Sveriges dricksvattenresurser över hela landet 
och samtidigt fundera över vad det kan finnas för risker och möjligheter med det, vad gäller 
exempelvis ekosystem. Det skulle alltså behövas göras en risk analys. 
 
Det behövs vidare en konfliktanalys mellan kommuner, regioner och stater för att se hur väl 
de samarbetar när det gäller vatten, samt vilka intressen som skulle kunna bli lidande av en 
export av vattnet från en stat och väga för och nackdelar mot varandra.  
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Grundvattenuttaget i Sverige har kartlagts i denna undersökning, men hur pass mycket 
enskilda brunnar påverkar den totala mängden och kapaciteten för naturen att fylla på 
magasinen borde undersökas mer. Kanske kommer vi att behöva nya lagar för 
grundvattenupptag i framtiden eftersom det är en viktig resurs vad gäller 
dricksvattenförsörjningen.  
 
En teknik som är beprövad i vissa länder, tex.  Frankrike, är återanvändning av vatten. Några 
av respondenterna såg detta som ett alternativ till att minska förbrukning av vatten ibland 
annat Sverige, alltså att rena avloppsvatten så pass mycket att det gång på gång kan användas 
som dricksvatten. Frågan är om de kemikalier som man måste tillsätta vid en sådan rening är 
hållbara för miljön. Kanske blir slammet mer omfattande och mer teknisk utveckling kring 
detta behövs. 
 
Klimatförändringar har inte diskuteras i denna uppsats, utan fungerar som en osäker faktor. 
Att forska mer om klimatförändringar och hur det påverkar vattenförsörjning och 
framställning av drickbart vatten kommer att bli viktigt i framtiden. 
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Bilaga 1 intervjufrågor 

Intervjufrågor: 
1. Kan man äga vatten? 

 
 

2. Vem ska bestämma över Sveriges vattenresurser så att det blir både effektivt och 
demokratiskt? 

 
 

3. Vilka är för och nackdelarna med offentligt, respektive privat ägande av vatten? 
 
 

4. Hur ska dricksvatten värderas och prissättas? 
 
  

5. Vem ska sätta priset? 
 
 

6. Vilka är fördelarna respektive nackdelarna med att exportera dricksvatten? 
 
 

7. Kan Sverige exportera dricksvatten? Varför/varför inte? 
 
 

8. Går det att beräkna hur mycket dricksvatten vi eventuellt kan exportera från Sverige? 
 
 

9. Hur skulle man kunna transportera dricksvatten vid en eventuell export? Är det 
tekniskt möjligt? 

 
 

10. Behövs det nya lagar vid en eventuell export av dricksvatten? 
 
 

 

 

 



Bilaga 2 processer vid rening och transport av 
dricksvatten. 
 

Rening av ytvatten 
Ytvatten renas olika mycket beroende på vattnets kvalitet. Detta påverkas till stor del av 
människan. Nordström beskriver ytvattnets generella reningsprocess i svenska vattenverk på 
följande sätt:1 

1. Grovskiljning: Vattnet rinner genom en silväv som rensar bort större partiklar som fisk 
och alger.  

2. Kemisk rening: Vattnet når vattenverket och kemiska medel tillsätts för att binda ihop 
mindre partiklar som humusämnen, plankton och bakterier. 

3. De klumpar som binds ihop kallas flockar och för att nå en viss tyngd ska dessa 
behandlas i flockbassänger med behandlat vattenglas. 

4. Flockarna rensas bort i en sedimenteringsbassäng.  
5. Snabbfiltrering: Några flockar som inte har sedimenterats bort på, grund av sin ringa 

storlek, snabbfiltreras bort genom att rinna genom en sandbädd. Det vatten som rinner 
ner genom denna sandbädd är färglöst och genomskinligt. 

6. ph justering: vattnets ph värde höjs till 7,8 genom att tillsätta kalk. 
7. Vattnet renas efter det genom långsamfiltret som består av en sandbädd som är väldigt 

finkornig. Här sker en nedbrytning av kvarvarande organsiska material. Vattnet rinner 
genom denna filtrering på c.a 2 ½ tmme. 

8. Vattnet desinficeras med kloreing av vatten eller med ultraviolett strål- eller ozon 
behandling. En sista justering av dricksvattnet sker så att ph värdet ligger på 8,5.  

9. Vattnet har nu blivit dricksvatten efter c.a 10 timmars rening och kan distribueras till 
konsumenterna. För att hålla kvaliteten på vattnet kan kommunerna tillsätta 
ytterliggare klor i vattnet. 

 

Transport av det allmänna dricksvattnet 
Det färdiga dricksvattnet lagras ofta vattnet i en reservoar nära vattenverket för att sedan 
pumpas ut i ledningsverkat med hög kraft. Ute på ledningsnätet finns oftast vattentorn som 
ska jämna trycket i ledningsnätet och kontrollera variationen på förbrukning av vatten under 
dygnet. Det allmänna ledningsnätet för dricksvatten består av 67 000 km rör som består av 
plast, järn och stål.2 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1 Nordström, 2005, s. 144-146. 
2 http://www.svensktvatten.se/Templates/Article1.aspx?PageID=e5be4e63-3b77-466e-a7d4-129201fb7c87. 
11/1/2007 



Bilaga 3 Kartor Över Sveriges grundvatten. 
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