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ABSTRACT 

Tillgång till rent vatten och grundläggande sanitet är en mänsklig rättighet. Trots detta 

saknar idag 800 miljoner människor tillgång till rent vatten och 2,5 miljarder människor 

tillgång till grundläggande sanitet. Om universell tillgång till rent vatten och 

grundläggande sanitet gjordes möjlig skulle detta kunna rädda 2,5 miljoner människor 

varje år från att dö av sjukdomar orsakade av smutsigt vatten och bristfällig sanitet. Idag 

arbetar flera biståndsorganisationer med att tillhandahålla vatten och sanitet, dels genom 

implementering av projekt dels genom politisk påverkan. Denna studie undersöker 

genom fem kvalitativa intervjuer vilka erfarenheter personer som arbetar med att 

tillhandahålla vatten och sanitet har av arbetet. Undersökningen visar att arbetet med 

vatten och sanitet är komplext där anpassning efter varje land måste göras. Detta 

påverkas av vilka sociala konstruktioner som ligger till grund för diskriminerande 

praktik, geografiska förhållanden samt av kulturella skillnader.  

 

Nyckelord: Internationellt socialt arbete, vatten, sanitet, biståndsorganisationer  
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1 INLEDNING 

 

1.1 Bakgrund och problemformulering 

En dryg tredjedel av världens befolkning saknar tillgång till grundläggande sanitet och 

nästan en tiondel tillgång till rent vatten. Om världen skulle göra det möjligt för 

universell tillgång till sanitet och vatten skulle 2,5 miljoner människors liv kunna räddas 

varje år (WaterAid, 2015a). År 2010 erkände FN:s generalförsamling att tillgången till 

vatten och sanitet vara en mänsklig rättighet. Med detta menas att alla människor har rätt 

till en säker, ren, prisvärd och lättillgänglig tillgång till rent vatten och grundläggande 

sanitet (World Health Organization, 2015b). Trots detta saknar 800 miljoner människor 

tillgång till en förbättrad dricksvattenkälla och 2.5 miljarder människor tillgång till 

grundläggande sanitära anläggningar (United Nations Development Programme, 2016). 

Många av de utan tillgång till rent vatten förlitar sig på ytvatten eller vatten som är 

förorenat med avföring (World Health Organization, 2015a) och 1 miljard av de utan 

tillgång till grundläggande sanitet uträttar sina behov i det fria (United Nations 

Development Programme, 2016). Sjukdomar orsakade från förorenat vatten dödar fler 

människor varje år än vad all form av våld gör där krig är inkluderat (Charity:water, 

2016a). Diarré är den sjukdom som flest förknippar med smutsigt vatten (World Health 

Organization, 2015a) och är den näst vanligaste dödsorsaken för barn under fem år i 

världen (WaterAid, 2015a). Smutsigt vatten ligger även till grund för andra typer av 

sjukdomar där kolera, polio, tyfus, dysenteri och dengufeber är exempel på några av 

dessa (World Health Orgonization, 2015a). Dåliga sanitära förhållanden ligger precis som 

smutsigt vatten bakom överföring av vissa sjukdomar; exempelvis kolera, polio, hepatit 

A, diarré och tyfus samt orsakar undernäring. Uppskattningsvis ligger förorenat vatten 

bakom 502 000 (World Health Organization, 2015a) och dålig sanitet bakom 280 000 

årliga dödsfall orsakade av diarré (World Health Organization, 2015b). 

 

Forskning visar att otillräcklig tillgång till vatten och sanitet inte endast är en fråga om 

hälsa utan även en fråga om jämställdhet på grund av att bristen på tillgång till rent vatten 

och grundläggande sanitet påverkar kvinnor och tjejer extra hårt (United Nations 

Development Programme, 2016). I 64 % av fallen är det kvinnor som är ansvariga för att 

hämta vatten till familjen (World Health Organization & unicef, 2010) vilket leder till en 
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ökad risk för kvinnor och tjejer att utsättas för sexuella trakasserier och övergrepp när de 

behöver gå långt för att hämta vatten (United Nations Development Programme, 2016). 

De påverkas även extra hårt av brist på vatten och sanitet vid menstruation eftersom de då 

är tvungna att stanna hemma från skola och arbete på grund av avsaknaden av toaletter 

vilket påverkar deras möjlighet till utbildning och försörjning (United Nations 

Development Programme, 2016). De utsätts även för en ökad risk för infektioner vid 

avsaknad av möjlighet till hygien (WaterAid, 2015c). Med andra ord är det viktigt att 

arbeta för tillgången till vatten och sanitet för att kvinnors mänskliga rättigheter ska bli 

tillgodosedda. Grunden för socialt arbete är att arbeta för social förändring, utveckling, 

empowerment, skydd och stöd för utsatta samt för frigörelse av människors resurser i ett 

sammanhang av social rättvisa och mänskliga rättigheter (Akademikerförbundet SSR, 

2014; Dominelli, 2010). Många biståndsorganisationer som arbetar med vatten och 

sanitetsfrågor arbetar efter dessa principer (Röda Korset, 2016; WaterAid, 2016a; 

Charity:water, 2016a; Sida, 2015; SIWI, 2015; ActionAid, 2016) genom att involvera det 

lokala samhället för att hitta de bästa lösningarna samt öka känslan av ägarskap och 

därmed känslan av engagemang. Organisationerna arbetar även lokalt, nationellt och 

internationellt för att få dessa insatser långsiktigt hållbara och påverka varje nationell 

regering att inse deras ansvar i tillhandahållandet av rent vatten och sanitet. För att 

implementera vatten och sanitetsanläggningar arbetar organisationerna med olika 

tekniker där insamling av regnvatten, borrning av vattenbrunn, gravitationsflödessystem, 

komposteringslatrin och förbättrad ventilerad groplatrin är några exempel. För att 

maximera hälsoeffekterna av tillgången till rent vatten och grundläggande sanitet ges 

även hygienutbildningar. Professionen socialarbetare strävar efter en framtid där alla 

människor är inkluderade, (Akademikerförbundet SSR, 2014) därför är arbetet för 

universell tillgång till rent vatten och grundläggande sanitet av vikt för det sociala arbetet.  

Däremot finns det lite forskning inom området, speciellt utifrån biståndsgivarens sida 

kopplat till ämnet socialt arbete. 

 

1.2 Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna studie är att undersöka hur personer inom biståndsorganisationer erfar 

sitt arbete med att förbättra människors levnadsvillkor genom att tillhandahålla vatten och 

sanitet. 
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1. På vilket sätt bedriver biståndsorganisationer ett socialt arbete när de 

förser människor med rent vatten och grundläggande sanitet? 

2. Vilka faktorer påverkar deras arbete med att förbättra människors 

levnadsvillkor? 

3. Vad behöver förändras för att alla människor ska få tillgång till rent vatten 

och grundläggande sanitet? 

 

1.3 Avgränsningar 

Tidigare forskning inom studiens avgränsning riktar in sig på att undersöka vilka 

konsekvenser bristen på rent vatten och grundläggande sanitet får, dels för den enskilde 

individen dels för samhället. Därför vänder sig denna studie till att undersöka hur 

personer som arbetar med vatten och sanitet inom biståndsorganisationer erfar sitt arbete 

med att förbättra människors levnadsvillkor genom tillhandahållandet av rent vatten och 

grundläggande sanitet. 

 

1.4 Begreppsdefinitioner 

1.4.1 Rent vatten 

Dricksvatten innebär vatten som används för att dricka, till matlagning, för personlig 

hygien och för hushållsbruk. Tillgång till dricksvatten innebär att källan är mindre än en 

kilometer bort från de som använder den samt att det är möjligt att på ett tillförlitligt sätt 

erhålla minst 20 liter vatten per hushållsmedlem varje dag. Säkert dricksvatten är vatten 

med kemiska och fysikaliska egenskaper som uppfyller Världshälsoorganisationens 

riktlinjer eller nationella normer för dricksvattenkvaliten (World Health Organization, 

2016). Vid mätning av andelen personer som har tillgång till rent dricksvatten mäts den 

andel personer som använder en förbättrad dricksvattenkälla vilket är en vattenkälla som 

är skyddad från yttre föroreningar, främst från avföring (JMP, 2015). 

 

1.4.2 Grundläggande sanitet 

Grundläggande sanitet är den teknik som garanterar en anordning som på ett hygieniskt 

sätt separerar mänsklig avföring och ger en hälsosam livsmiljö både i hemmet och i 

samhället till en lägsta kostnad. Tillgången till grundläggande sanitet innebär även 

tillgång till en säker användning av sanitetsanläggningen samt till integritet (World 
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Health Organization, 2016). Vid mätning av andelen personer som använder 

grundläggande sanitet mäts den andel personer som använder förbättrade sanitära 

anläggningar vilket är en anläggning som på ett hygieniskt sätt separerar 

människoavföring från mänsklig kontakt (JMP, 2015). 

 

1.4.3 Biståndsorganisationer 

För denna studie definieras biståndsorganisationer som organisationer som ger bistånd till 

andra länder. Det kan vara både ideella och statliga organisationer som antingen 

förmedlar humanitärt bistånd vilket är bistånd vid akuta insatser som exempelvis 

naturkatastrofer eller via långsiktigt utvecklingssamarbete som är stöd till andra länders 

utveckling.  
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2 TIDIGARE FORSKNING 

 

2.1. Bakgrund 

Stor del av forskningen inom området vatten och sanitet handlar om de problem bristen 

på tillgång till rent och säkert dricksvatten och grundläggande sanitet innebär. Forskning 

visar att vattenrelaterade sjukdomar ligger bakom 4 % av de totala dödsfallen i världen 

och är orsaken bakom 5,7 % av alla sjukdomsfall (Human Development Report, 2006). 

Siffror visar att 800 barn dör varje år som följd av bristande tillgång till rent vatten, 

grundläggande sanitet och kunskap i hygien (unicef, 2015). Bristfällig sanitet är en stor 

bidragstagare till några åsidosatta tropiska sjukdomar, där några exempel är inälvsmask, 

snäckfeber och trakom. I de länder där det är som mest utspritt att uträtta sina behov i det 

öppna finns de högsta siffrorna av dödsfall av barn under fem år samt de högsta siffrorna 

av undernäring och fattigdom (World Health Organization, 2015b).  

 

Världshälsoorganisationen (WHO) och Förenta Nationernas barnfond (unicef) har försökt 

komma fram till vad vattenfattigdomsgränsen är men det är svårt eftersom behovet av 

vatten varierar bland annat beroende på klimat och säsong. Däremot rekommenderas en 

lägsta nivå på 20 liter vatten per dag och person från en vattenkälla inte längre bort än en 

kilometer från hushållet. Siffror visar att en person i Europa använder i genomsnitt 200-

300 liter vatten varje dag medan en person i Mocambique använder mindre än 10 liter 

varje dag (United Nations Development Programme, 2006). I 64 % av fallen är det 

kvinnorna som ansvarar för att hämta vatten och barnen för 12 % där tjejer under 15 år 

har dubbelt så stor risk för att ha detta ansvar jämfört med killar i samma ålder (World 

Health Organization & unicef, 2010). I regionen söder om Sahara i Afrika spenderar 

kvinnorna och tjejerna 40 miljarder timmar per år för att hämta vatten, många av dem 

behöver gå sex timmar varje dag (United Nations Development Programme, 2016). År 

2010 erkände FN:s generalförsamling tillgången till säkert dricksvatten och 

grundläggande sanitet vara en mänsklig rättighet vilken även är en integrerad del i att 

uppnå andra mänskliga rättigheter där främst rätten till liv och värdighet, rätten till 

tillräcklig tillgång till mat och bostad, rätten till hälsa och välbefinnande samt rätt till 

hälsosamma arbets- och miljövillkor ingår (WWDR, 2016). Forskning visar att tillgången 

till vatten är själva nyckeln till hållbar utveckling och stödjer både 
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fattigdomsbekämpning, ekonomisk tillväxt och miljömässig hållbarhet samt är 

grundläggande för varje människas värdighet (United Nations Development Programme, 

2016). 

 

2.2 Ekonomi och klimat 

Bristande tillgång till vatten och sanitet påverkar individers, samhällens och länders 

ekonomi. När vattentillgången kommer närmare familjernas hem behöver de som är 

ansvariga för att hämta vatten inte spendera lika mycket tid på att hämta vatten och kan 

då lägga denna tid på andra aktiviteter. Om även vattenkvalitén förbättras bidrar det till 

att människorna inte blir lika sjuka och kan därför lägga pengarna på annat än sjukvård 

och medicin. Ökad tillgänglighet samt förbättrad kvalité visar forskning är två faktorer 

som bidrar till att människor blir mer ekonomiskt produktiva (World Health organization, 

2015a). De intäkter som går förlorade på grund av bristfällig sanitet och dålig tillgång till 

rent vatten i utvecklingsländer ligger på 260 miljarder dollar per år och motsvarar 1,5 

procent av den globala BNP:n. Genom att investera i att ge människor tillgång till 

grundläggande sanitet leder detta till en avkastning på mellan 3-6 gånger. När kvinnor 

och tjejer stängs ute från samhället på grund av bristfällig tillgång till sanitet och rent 

vatten vid menstruation riskerar detta att påverka ekonomin eftersom att det riskerar att 

exkludera hälften av den potentiella arbetskraften (United Nations Development 

Programme, 2016). Om tjejers möjlighet till utbildning ökade skulle detta även ha effekt i 

att minska klyftan mellan könen när det kommer till arbetstillfällen och lön (Islam & 

Amin, 2016). Forskning visar att investeringar i säkert dricksvatten och sanitet leder till 

ekonomisk tillväxt med ökad avkastning och för att kunna uppnå en frisk, utbildad och 

produktiv arbetskraft är det viktigt att satsa på att ge människor tillgång till säkert 

dricksvatten och grundläggande sanitet och därmed bättre möjlighet till hygien både i 

hemmet och på arbetsplatsen (WWDR, 2016). 

 

Klimatförändringarna påverkar vattentillgången. I dag är 40 % av världens befolkning 

påverkade av vattenbrist, en siffra som förväntas stiga i och med den globala 

uppvärmningen till följd av klimatförändringarna (UNDP, 2016) vilka även förväntas 

leda till svårare, intensivare och mer frekventa extrema väderförhållanden (WWDR, 

2016). Jordbruk är en vattenberoende aktivitet och om inte insatser görs på politisk nivå 
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kan klimatförändringarna få ödesdigra konsekvenser på matproduktionen på grund av 

vattenbrist, särskilt i områdena söder om Sahara i Afrika och i södra Asien (Sultan, 

2012). Om den genomsnittliga uppvärmningen av jordens yta stiger med 2 grader 

kommer de fortsatta regnfallen att bli mer varierade och kan minska med 25 % i de torra 

områdena söder om Sahara, något som kan slå hårt mot alla jordbrukssamhällen som är 

beroende av regnvatten eftersom de inte har möjlighet att använda bevattning (Rockström 

& Falkenmark, 2015). Ekonomiska kostnader orsakade av vattenrelaterade skador har 

ökat kraftigt de senaste två årtiondena. Översvämningar, stormar och torka har drabbat 

4.2 miljarder människor och orsakat skada motsvarande 1.3 biljoner dollar. I endast 

Afrika förlorar människor mellan 5- 25 % av sin ekonomi till torka och översvämningar 

(United Nations Development Programme, 2016). Klimatförändringarna ställer krav på 

anpassning av arbetsmetoder vilket är komplext på grund av den variation av 

klimatförändringar som i dag sker (Reser & Swim, 2011). För att kunna uppnå att alla 

världens medborgare har tillgång till rent vatten och sanitet år 2030 (vilket är mål 

nummer sex av FN:s sjutton utvecklingsmål) krävs att vi investerar i skyddandet av 

jordens naturliga vattenrelaterade ekosystem såsom berg, skog, våtmarker och floder för 

att kunna minska den framtida vattenbristen (UNDP, 2016). Eftersom vatten är en 

avgörande del i jordens kretslopp är bekämpningen mot vattenbrist avgörande för den 

socioekonomiska utvecklingen (Falkenmark, 2013). En viktig faktor i bekämpningen av 

vattenbristen är bevarandet av skogen på grund av att tre fjärdedelar av det sötvatten 

människor använder varje dag kommer från upptagningsområden i skogen. Träd påverkar 

vart regn faller och bidrar till ökad kvalité av vatten när det filtrerar och renar det (SDG, 

2016). Världens uttag av sötvatten har ökat med en procent varje år sedan år 1980 

(WWDR, 2016). Att arbeta tillsammans och involvera ungdomar i arbetet mot 

klimatförändringarna har visat goda resultat och är därför av vikt för en mer hållbar 

framtid (Johnson, Johnson-Pynn, Lugumya, Kityo & Drescher, 2013). 

 

2.3 Det sociala arbetet för rent vatten och sanitet 

Det sociala arbetet har blivit allt mer internationaliserat som svar på den globalisering 

som sker i världen. Detta ställer krav på en förståelse för globala problem vilket många 

gånger kan vara komplicerat och svårt på grund av att det kräver en förståelse för lokala 

synsätt, kultur, lagstiftning, metoder och geografiska förhållanden (Trygged, 2013). 
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Förutom att klimatförändringar påverkar vattentillgången och indirekt människor kan 

även miljökatastrofer påverka flera delar av världens befolkning och därmed utmana och 

försvåra det sociala arbetet, dels på grund av dess regelbundenhet men även på grund av 

den komplexitet och den skada katastroferna orsakar människorna och jordens fysiska 

miljö (Dominelli, 2012). Det sociala arbetet som profession strävar efter att minska 

fattigdomen, skydda och finnas som stöd för utsatta grupper och individer samt strävar 

efter en social sammanhållning och inkludering där mänskliga rättigheter och social 

rättvisa är centrala principer. Det är även dessa principer som berättigar det sociala 

arbetets praktik. Mänskliga rättigheter kan däremot endast uppfyllas om människor inser 

det ömsesidiga beroendet dels mellan människor men även mellan människor och miljön 

samt förstår vikten av att skapa ömsesidiga relationer. Den forskning som det sociala 

arbetet vilar på är tillämpad och inriktad på att befria människors resurser där stor del av 

dess teorier kommer från erfarenheter av interaktion och samarbete med klienter och 

brukare. Professionen består av flera olika insatser där olika former av stöd, behandling 

och skydd samt påverkansarbete med politisk aktivitet och opinionsbildning är några 

exempel på insatser som görs av socialarbetare. Det sociala arbetets strävan efter en 

framtid som inkluderar alla, är universell, men där praktiska insatser påverkas av den 

aktuella kontexten där tid, land kultur, historia och socioekonomiska och politiska 

förhållanden påverkar. Professionens strävan efter att inkludera alla människor 

(Akademikerförbundet SSR, 2014) gör att arbetet för rent vatten och sanitet till hela 

världens befolkning blir en viktig angelägenhet inom ämnet socialt arbete. Några 

organisationer som arbetar för detta är WaterAid, Röda Korset, SIWI, Sida och 

ActionAid som alla utför internationellt socialt arbete med inriktning mot vatten och 

sanitet. WaterAid arbetar tillsammans med människorna i de utsatta situationer för att 

hitta de bästa lösningarna för att uppfylla deras behov när det kommer till vatten, sanitet 

och hygien. För att kunna åstadkomma störst skillnad arbetar de på flera plan vilket 

innebär att de dels arbetar på lokal, nationell samt internationell nivå genom att påverka 

politiker samt genom kampanj och opinionsarbete (WaterAid, 2016a; 2016b). Röda 

Korset arbetar med flera olika implementeringsåtgärder för att kunna förse samhällen 

med rent vatten och sanitet som både katastrofinsatser och som långsiktiga program. Vid 

varje långsiktigt program involverar de lokalsamhället för att få en förståelse för den 

lokala kontexten samt öka känslan av ägarskap hos lokalsamhället så att programmen bli 

långsiktigt hållbara (Röda Korset, 2016). SIWI är en ideell organisation som arbetar för 
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att komma fram till lösningar på vattenrelaterade problem genom politiska samråd, 

kapacitetsuppbyggnad, forskning och genom att förbinda centrala aktörer inom olika 

sektorer (SIWI, 2015). Sida är en statlig organisation som arbetar för att skapa 

förutsättningar för marginaliserade människor att komma ur fattigdom genom olika 

former av finansiering (Sida, 2016). ActionAid är en internationell organisation som är 

lokalt förankrade och arbetar utifrån de lokala förutsättningar och behov som finns. 

ActionAid arbetar förutom med olika implementeringsåtgärder även med påverkans- och 

kampanjarbete på lokal, nationell och internationell nivå eftersom att lagar och regler 

påverkar förutsättningarna att åstadkomma förändring (ActionAid, 2016). 

 

2.4 Teoretiska utgångspunkter 

Vid analysen av det insamlade materialet för denna studie kommer två teorier att 

användas; intersektionalitet och green social work. Dessa två teorier kommer användas i 

syfte att analysera insamlad data genom att titta på hur olika kategorier påverkar och 

samspelar med varandra när det kommer till att arbeta för människors levnadsvillkor 

genom att tillhandahålla vatten och sanitet. 

 

2.4.1 Intersektionalitet 

Intersektionalitet handlar om att förstå samspelet mellan olika maktstrukturer och förstå 

hur ojämlikheter kan skapas både mellan men även inom olika grupper. Ordet 

intersektionalitet kan återföras till engelskans intersection vilket kan översättas med de 

svenska orden skärningspunkt eller korsning. Det handlar alltså om att förstå hur olika 

kategorier korsar och påverkar varandra och därmed få förståelsen och kunskapen till att 

göra en analys av en komplex situation där olika maktstrukturer ingår (Mattsson, 2010). 

Centrala begrepp inom en intersektionell analys är etnicitet, ålder, kön, klass, sexualitet, 

religion och hudfärg beroende på vilka kategorier som är aktuella för forskaren 

(Eriksson-Zetterquist & Sthyre, 2007). Tidigare sågs och analyserades dessa begrepp var 

för sig medan intersektionalitet växte fram för att försöka förstå sambandet och samspelet 

mellan de olika kategorierna (Mattsson, 2010). Intersektionalitet handlar alltså om att 

förstå olika socialt organiserade principer och hur dessa påverkar människors liv 

(Eriksson-Zetterquist & Sthyre, 2007). 
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2.4.2 Green social work 

Denna teori har tagits fram för att titta på miljöfrågor utifrån ett socialt perspektiv med 

syfte att arbeta för en rättvisare värld. Genom att arbeta för reformsförändringar för att på 

så sätt få till en jämnare fördelning av begränsade naturresurser kan strukturella 

ojämlikheter motverkas. Green social work vill lyfta en holistisk förståelse för miljöns 

olika uttryck och dess påverkan den får på människors agerande. Detta genom att titta på 

det ömsesidiga beroendet mellan människor, djur och natur samt på mellanmänskliga 

beteenden som ligger till grund för människors och jordens välmående och arbeta för de 

förändringar som krävs för att skydda människornas och naturens välbefinnande nu och 

för framtiden (Dominelli, 2012). 
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3 METOD 

 

3.1 Vetenskaplig utgångspunkt 

När människor uttrycker sina tankar i tal och skrift vilar detta i deras förförståelse, 

känslor, åsikter och erfarenheter. Eftersom andra människor inte har direktkontakt till 

dessa tankar behöver en tolkning av deras ord, vare sig det är i skrift eller tal göras. Detta 

är vad hermeneutiken är, en tolkningslära med syfte att förstå ordens budskap (Backman, 

Gardelli, Gardelli & Persson, 2012). Det centrala temat för den hermeneutiska ansatsen är 

tolkning av texter och ord samtidigt som syftet är att komma fram till en gemensam och 

giltig förståelse av ordens betydelse. Detta påverkas av de frågor som ställs och den 

mening som eftersöks men även av tolkarens förkunskaper (Kvale & Brinkmann, 2009). 

Förkunskaperna som föreligger denna studie är speciellt inhämtad från en av två 

genomförda utlandspraktiker där fokus låg på den rådande vatten och 

sanitetsproblematiken i Kisoro, Uganda. För att kunna undersöka studiens syfte vilket 

innebär att undersöka hur personer vid biståndsorganisationer erfar sitt arbete med att 

tillhandahålla vatten och sanitet lämpar sig en kvalitativ forskningsmetod. Detta eftersom 

att i en kvalitativ forskning är forskaren intresserad av att undersöka vilka egenskaper 

någonting har medan en kvantitativ forskning inriktar sig på sådant som går att mäta 

(Backman et al. 2012). Därav kommer denna studie ha tolkningsläran hermeneutik som 

vetenskaplig utgångspunkt. 

  

3.2 Metodval 

För denna studie har en blandning av semistrukturerade och ostrukturerade kvalitativa 

intervjuer valts som datainsamlingsmetod. Semistrukturerade intervjuer innebär att 

forskaren har några förbestämda frågor men att frågornas ordningsföljd kan variera och 

anpassas för det specifika intervjutillfället. Ostrukturerade intervjuer innebär istället att 

några tematiska frågor ställs som samtalet kretsar runt och att forskaren ofta ställer 

följdfrågor som respons på det den intervjuade säger. Denna studies intervjuer bestod av 

några förbestämda frågor samt av följdfrågor som respons på intervjupersonens svar. 

Intervjuerna anpassades även efter den person som blev intervjuad (Backman et al. 2012). 

Intervjuer valdes som metod framför enkäter eftersom enkäter inte ger forskaren 

möjlighet att individualisera dem eller möjlighet att ställa följdfrågor (Backman et al. 
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2012). Kvalitativa intervjuer lämpar sig för denna studie eftersom att de har till syfte att 

skapa en förståelse för intervjupersonernas erfarenheter och synvinkel (Kvale & 

Brinkmann, 2009). Detta nås bland annat genom att möjlighet till följdfrågor finns 

(Backman et al. 2012). Till studiens hjälp har en intervjuguide använts under utförandet 

av alla intervjuer. En intervjuguide fungerar som ett manus för själva intervjun där 

forskaren kan välja hur noggrant formulerade frågorna och dess ordning skall vara (Kvale 

& Brinkmann, 2009). Intervjuguiden utformades utifrån tre temaområden 

(organisationers arbetssätt, påverkans faktorer och tänkbara förändringar) vilka baserades 

på studiens frågeställningar. Varje temaområde innehöll i sin tur några frågor som kunde 

anpassas utifrån varje intervjutillfälle. 

 

3.3 Urval 

Urval förklarar hur forskaren tagit fram undersökningens deltagare (Denscombe, 2016). 

Det finns två olika tillvägagångssätt forskaren kan använda vid utformandet av sitt urval. 

Sannolikhetsurval innebär att forskaren inte får något inflytande över de som skall ingå i 

studien för att undkomma risken att påverkar urvalet av deltagare och därmed även 

studiens resultat. Denna urvalsmetod lämpar sig bäst för de studier som innehåller stor 

mängd data. Icke-sannolikhetsurval innebär att forskaren har möjlighet att påverka 

studiens urval. Det finns olika tekniker som forskaren kan använda sig av vid ett icke-

sannolikhetsurval där en av dessa tekniker är subjektivt urval. Denna urvalsmetod ger 

forskaren möjlighet att handplocka de personer som är av relevans för undersökningens 

forskningsfråga och därför kan ge kvalitativ kunskap och erfarenhet om det som 

undersöks. Snöbollsurval är ytterligare en teknik forskare kan använda sig av vid icke-

sannolikhetsurval vilken går ut på att urvalet växer fram i och med att forskaren låter 

undersökningsdeltagare föreslå andra personer att inkluderas i urvalet. (Denscombe, 

2016). För denna studie har ett icke-sannolikhetsurval använts. Detta på grund av 

möjligheten att påverka urvalet efter studiens syfte. Som teknik för urvalsprocessen 

användes en blandning av ett subjektivt urval och ett snöbollsurval. Detta på grund av att 

urvalsprocessen startades genom att kontakta de organisationer som var tillgängliga och 

av relevans för studiens temaområde och forskningsfråga (subjektivt urval). Detta 

resulterade i sju organisationer. Dessa organisationer ringdes upp för att på så sätt kunna 

få kontaktuppgifter till de personer som var aktuella för studien. En av de uppringda 
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organisationerna hade inte möjlighet att ställa upp på en intervju eftersom deras 

sverigeverksamhet inte hade vatten och sanitet som ett specifikt område. Två av 

organisationerna hade inte möjlighet att ställa upp på en intervju på grund av tidsbrist 

men där en av dessa organisationer (WaterAid) hänvisade till deras kontaktsida där 

frågorna kunde besvaras skriftligt. Denna process resulterade i kontaktuppgifter till tre 

personer vid tre olika organisationer som var villiga att ställa upp på en muntlig intervju 

(ActionAid, Sida och Röda korset). En av de organisationer som inte kunde ställa upp på 

en intervju hänvisade (snöbollsurval) till en annan organisation som inte hade blivit 

kontaktad (SIWI). Denna organisation kontaktades och personuppgifter till den person 

som var av relevans för studien gavs som visade sig vara villig att ställa upp på en 

intervju. Till de fyra personer som valde att ställa upp på en intervju skickades ett 

informationsbrev ut där studiens syfte samt syftet med intervjun beskrevs (se bilaga 1). I 

och med detta brev informerades även intervjupersonerna om de etiska principerna samt 

att intervjun skulle spelas in. Efter att WaterAid kontaktades via deras kontaktsida 

resulterade detta i att en av WaterAids personal kunde ställa upp på en telefonintervju. 

Detta resulterade i att urvalet för denna undersökning består utav fem personliga 

intervjuer där fyra av dessa utfördes ansikte mot ansikte och en som telefonintervju. 

 

3.4 Datainsamling  

Den data som utgör denna undersökning består dels av kvalitativa intervjuer men även av 

dokument. Begreppet dokument står för flera olika typer av källor där officiella 

dokument från statliga myndigheter samt officiella dokument från privata källor är de 

överhängande för denna studie (Bryman, 2011). För att hitta relevanta artiklar, rapporter 

och statistik besöktes de organisationer som är av relevans för denna studies hemsidor där 

relevanta dokument inhämtats. Databasportalen DiVa som innehåller avhandlingar och 

uppsatser i fulltext samt databasportelen ProQuest Social Sciences vilken består utav 

databaser inom samhällsvetenskap och beteendevetenskap har besökts för att hitta 

ytterligare rapporter och artiklar som är av relevans för denna studie. Det har däremot 

varit svårt att hitta relevanta vetenskapliga artiklar och dokument från dessa 

databasportaler eftersom lite forskning gjorts inom detta ämne. Även den dokumentation 

inhämtad från de statliga och privata källorna har varit sparsamma kring denna studies 

forskningsfråga utan mer berört forskning kring den problematik bristande tillgång till 



14 

 

vatten och sanitet leder till. För att koppla denna studies temaområde till området socialt 

arbete och biståndsorganisationer har Lena Dominellis böcker Green social work samt 

Social work in a globalizing world samt Sven Tryggeds bok Internationellt socialt 

arbete: i teori och praktik använts. Genom mejl hölls kontakt med intervjupersonerna där 

datum, tid och plats för intervjuerna bestämdes. Varje intervju spelades in och tog cirka 

40-60 minuter.  

 

3.5 Databearbetning och analysmetod  

Efter utförandet av intervjuerna transkriberades dem till en text som sedan lästes igenom 

flera gånger och kategoriserades med hjälp av överstrykningspennor med olika färger. 

Som hjälp för detta användes grundad teori vilket är en analysmetod som låter forskaren 

analyserar intervjutexterna succesivt och utförligt. Det innebär att alla intervjuutskrifter 

lästes igenom flera gånger för att se vilka teman som uppstod. Det gjordes för att få en 

tydlig bild av intervjuernas innehåll och vilka eventuella teman och kategorier som 

uppstod. Efter detta påbörjades kodningen av texterna vilken bestod utav kodning av hela 

stycken och som utgick från intervjupersonernas åsikter och handlingar samt av 

förekomsten av olika uttryck och händelser vilka alla var av relevans för studiens syfte. 

Efter att detta hade gjorts grupperades de olika kodade enheterna i olika kategorier. Detta 

gjordes för att föra ihop de kategorier som hörde samman för att på så vis kunna göra en 

lättare och tydligare jämförelse och liknelse mellan de olika koderna (Denscombe, 2016). 

Denna studie är av det induktiva slaget vilket innebär att studiens resultat kan 

generaliseras och ge vägledning för andra liknande situationer (Denscombe, 2016; Kvale 

& Brinkmann, 2009). Dock är denna studie så pass liten med endast fem deltagare vilket 

inte ger en tillräcklig grund för generaliserbarhet. Denna studies resultat skulle istället 

kunna ses som tendenser istället för något bestämt (Bryman, 2011). 

 

3.6 Reliabilitet/Validitet 

Inom forskning används begreppen validitet och reliabilitet för att bedöma kvalitén av en 

undersökning. Däremot menar forskare att dessa begrepp blir svårt applicerbara på en 

kvalitativt genomförd undersökning eftersom begreppen förutsätter att det går att komma 

fram till en enda och absolut bild av verkligheten. Därför menar forskare att det behöver 

tas fram andra kriterier för att kunna bedöma kvalitén inom den kvalitativa forskningen 
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vilka motsvarar validitet och reliabilitet (Bryman, 2011). Det går till exempel inte för en 

forskare att upprepa samma undersökning och kontrollera undersökningens innehåll på 

grund av att det sociala sammanhanget förändras över tid. Två ord som forskare menar 

skulle kunna ersätta dessa begrepp inom en kvalitativ undersökning är trovärdighet och 

pålitlighet. Trovärdigheten innebär att forskaren på ett trovärdigt och övertygande sätt 

beskriver sin undersökning och dess resultat medan pålitligheten innebär att forskaren 

beskriver sina forskningssteg på ett så detaljerat sätt som möjligt för att ge läsarna 

möjlighet att granska forskningsprocessen och förstå dess resultat (Denscombe, 2016). 

För att denna studie skall uppfylla dessa kriterier redovisas alla forskningssteg på ett 

utförligt sätt. Detta görs med en tydlig beskrivning av bland annat metod, urval och 

forskningsområde. För att stärka undersökningens trovärdighet återges citat från 

intervjupersonerna i resultatdelen samt att hela undersökningen återkopplar till dess syfte 

och forskningsområde för att på så sätt genomsyra en röd tråd och göra undersökningen 

trovärdig.  

 

3.7 Etiska överväganden 

Av moraliska skäl är det viktigt att forskare tar hänsyn till vissa etiska principer under sin 

forskning, detta för att skydda det offentliga rummet från risken att utnyttjas av forskare. 

Forskningsetiken är dessutom inte något som forskare kan välja utan är ett naturligt och 

elementärt inslag i all god forskning (Denscombe, 2016). Några av de grundläggande 

etiska principerna när det kommer till svensk forskning rör frågor kring integritet, 

frivillighet, anonymitet och konfidentialitet (Bryman, 2011). Dessa kan delas in i fyra 

olika huvudprinciper: informationskravet, konfidentialitetskravet, samtyckekravet och 

nyttjandekravet, vilka går ut på att dels informera de deltagande om syftet med 

undersökningen, att deltagarna själva har rätten att bestämma över sitt deltagande i 

studien, att de uppgifter som inhämtas om deltagarna skall behandlas med god 

konfidentialitet samt att de uppgifter som inhämtas för studien endast får användas för 

detta ändamål (Vetenskapsrådet, 2002). För att efterleva dessa etiska principer för denna 

studie har informationskravet beaktats på så vis att ett informationsbrev skickades till 

deltagarna där forskningens syfte presenterades samt att deltagandet var frivilligt och 

rätten till att avbryta sin medverkan fanns. Informationsbrevet informerade även 

deltagarna syftet med intervjun. För hela studien användes aldrig deltagarnas 
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personuppgifter utan intervjuerna kodades istället med organisationens namn samt att de 

intervjuade blev tilldelade fingerade namn i själva studien (konfidentialitetskravet). För 

att inhämta samtycke från deltagarna och därmed uppnå kriterierna för samtyckekravet 

inhämtades deltagarnas samtycke genom mejl där kontakt med deltagarna hölls. Detta 

gav även deltagarna möjligheten att själva bestämma över sin medverkan. Den sista 

etiska principen, nyttjandekravet efterföljdes på så vis att deltagarna blev informerade om 

att den information som inhämtades under undersökningen endast används för detta 

ändamål och inget annat. 
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4 RESULTAT 

 

4.1 Bakgrund och presentation av intervjupersonerna 

Syftet med studien är att undersöka hur personer inom biståndsorganisationer erfar sitt 

arbete med att förbättra människors levnadsvillkor genom tillhandahållandet av vatten 

och sanitet. För att belysa syftet har kvalitativa intervjuer genomförts för att ta reda på 

hur biståndsorganisationer utför ett socialt arbete, vilka faktorer som påverkar deras 

arbete samt vad som behöver förändras för att möjliggöra universell tillgång till rent 

vatten och grundläggande sanitet. För att analysera resultatet kommer den tidigare 

forskningen som är representerad i studien att användas samt det teoretiska perspektivet 

intersektionalitet. Teorin green social work kommer att användas för att analysera 

studiens resultat utifrån ett miljöperspektiv. För denna studie har fem personer från fem 

olika biståndsorganisationer intervjuats. Genom hela studien är intervjupersonernas 

riktiga namn fingerade för att anonymisera och följa det etiska kravet på konfidentialitet. 

Flera av intervjupersonerna har erfarenheter från många olika organisationer och 

representerar därför inte alltid den organisation personen arbetar i för tillfället. De 

organisationer som är representerade är; Röda Korset, WaterAid, ActionAid, SIWI 

(Stockholm International Water Institute) och Sida. Här följer en presentation av 

intervjupersonerna och deras yrkesroll:  

 

Amanda arbetar som programhandläggare och har tolv år av erfarenhet ute i fält. 

Charlotte arbetar som kommunikationsansvarig. Stina arbetar som vatten och 

sanitetsrådgivare och har erfarenhet från att ha varit stationerad i olika utvecklingsländer 

samt arbetat för flera olika organisationer. Klas har över femton års internationell 

arbetserfarenhet där han bland annat bott i flera utvecklingsländer. Idag arbetar han bland 

annat som rådgivare inom internationella processer. Sophie arbetar som policy och 

programutvecklare. 

 

4.2 Biståndsorganisationernas sociala arbete 

Det sociala arbete som biståndsorganisationerna bedriver sker på olika sätt. Tre av fem 

organisationer arbetar med långsiktiga implementeringsprojekt, två av dessa arbetar även 

med katastrofinsatser och två av fem organisationer arbetar med dessa frågor på andra 
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sätt:  

 

Vi har inte egna projekt utan vi ger givarstöd till olika organisationer. Och 

det finns på olika plan, både högt och lågt. Vi har en övergripande strategi 

som kommer från UD där det står beskrivet vad Sveriges förhållningssätt är 

inom olika ämnen. Sen är det upp till oss att hitta partners som har program 

som passar in i den strategi som Sverige har beslutat sig för att stötta. 

(Amanda) 

 

Vi är ett policy institut så vi har inte verksamhet på plats i världen där vi 

gräver latriner eller bygger pumpar utan vi försöker påverka politiken kring 

detta. (Klas) 

 

Citaten visar att organisationerna arbetar med att förse människor med vatten och sanitet 

på olika sätt. Amanda beskriver att hennes organisation arbetar genom olika former av 

projekt men där organisationen först och främst följer direktiv från Sverige och i andra 

hand utgår från mottagarländernas behov. Klas beskriver att hans organisation arbetar på 

strukturell nivå där mycket handlar om att påverka politiken runt dessa frågor och ger 

som exempel att arbeta för att stärka upp integriteten hos de organisationer som är satta 

att tillse vatten och sanitetsbehoven men som idag inte gör det. Stina ger exempel på hur 

hennes organisation arbetar med dessa frågor på annat sätt:  

 

Vår internationella avdelning har bestämt att vi i nuläget ska ha långsiktiga 

program i elva länder, men detta varierar och bestäms i ungefär 

femårsperioder. Och då sätter vi upp ett program där vi vill vara med och 

göra skillnad. Sen har vi en stor del som också jobbar med katastrofer och 

det kan vara i vilket land som helst. I krisinsatserna skickar vi med svensk 

personal som är expert på vatten och sanitet medan i de långsiktiga 

programmen är det den lokala personalen som ansvarar för 

implementeringen av insatserna. (Stina) 

 

Detta citat belyser att organisationens arbetssätt varierar beroende på om det rör sig om 

ett långsiktigt program eller om en akutinsats. I akutinsatserna skickas svensk experthjälp 
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medan de långsiktiga programmen har förankring i lokalsamhället. Charlotte förklarar 

varför hennes organisation väljer att arbeta enligt en annan metod: 

 

För att vi ska kunna genomföra ett projekt så måste vissa grundläggande 

komponenter finnas på plats. Det måste finnas en viss stabilitet för att vi ska 

kunna genomföra ett projekt, bland annat måste vi ha en stabil partner på 

plats och de förutsättningarna finns oftast inte om det är ett alltför skakigt 

samhälle. Vi åker inte heller ut till krigsdrabbade zoner för där behövs det 

en annan typ av hjälp och det är inte vår starka sida. Vi gör det som vi är 

bäst på och då är det den lokala förankringen och det långsiktiga arbetet. 

(Charlotte) 

 

Detta citat belyser vikten av en stabil partner vilket är svårt i områden där behoven ser 

annorlunda ut mot den hjälp organisationen kan tillhandahålla. Liksom Amandas och 

Stinas organisationer avgör olika faktorer i vilka länder organisationerna väljer att starta 

projekt, där exempelvis faktorer som krig, kris, och Sveriges uppsatta mål avgör och 

påverkar. Organisationerna visar att de arbetar med olika former av insatser där bland 

annat påverkansarbete med politisk aktivitet, opinionsbildning och olika former av 

stödinsatser ingår, vilket Akademikerförbundet SSR (2014) menar är en del av de 

arbetssätt som det sociala arbetet består av. Stina beskriver varför lokal förankring är 

viktigt: 

 

Överallt där vi jobbar med implementering av projekt måste vi ta reda på 

hur kulturen ser ut och anpassa vårt arbete efter varje förutsättning. Därför 

är det viktigt att vi arbetar tillsammans med det lokala samhället. (Stina) 

 

Både Stina och Charlotte förklarar i intervjun att det även är viktigt med lokal förankring 

för att det är de lokala organisationerna som är experter på den lokala kontexten och har 

en förståelse för lokala seder och bruk. På grund av att kontexten kan skilja sig inom 

länder och samhällen innebär detta att arbetet måste anpassas efter varje situation och 

förutsättning. Genom att försäkra sig om en lokal förankring minimeras riskerna för att 

arbetet blir fel. Stina förklarar att i exempelvis vissa kulturer får man inte se sin egen 

avföring och att detta därför blir något som organisationen måste ta hänsyn till när de 
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bygger latriner. Detta visar att en förståelse för ett intersektionellt perspektiv behövs för 

att kunna göra en analys av situationen och se vilka anpassningar som behöver göras. 

Faktorer som kan spela in är religion, ålder och kön (Eriksson-Zetterquist & Sthyre, 

2007; Mattsson, 2010).  

 

Det sociala arbetet strävar efter social inkludering och har till syfte att befria människors 

egna resurser och vill så långt som möjligt involvera lokalbefolkningen i 

förändringsarbetet eftersom det är genom interaktion med klienter och brukare som det 

sociala arbetets teorier uppstår (Akademikerförbundet SSR, 2014). Att arbeta 

tillsammans med de som kommer att använda installationerna och med lokala partners 

nämner fyra av fem organisationer som viktiga komponenter i arbetet med vatten och 

sanitet. En intervjuperson beskriver det så här: 

 

De som lever i problemen är oftast de som också kan ha lösningarna. Så vi 

ser att det är väldigt viktigt att de är med i förändringsarbetet. (Sophie) 

 

Citatet beskriver att den lokala förankringen till de personer som kommer att ha 

användning av installationerna är av vikt i förändringsarbetet eftersom att lösningarna 

ofta hittas genom interaktion med dem som lever i problematiken. Detta kan ses som ett 

svar på den internationalisering det sociala arbetet känner av till följd av den 

globalisering som sker. Detta ställer krav på en förståelse för globala problem vilket i sin 

tur kräver en förståelse för den lokala kontexten (Trygged, 2013). Flera av de intervjuade 

nämner att det är viktigt att arbeta tillsammans med lokalbefolkningen för att få en 

förståelse för den lokala kulturen för att på så sätt minimera riskerna att gå över kulturella 

gränser och göra någonting fel. Klas beskriver ytterligare en anledning till varför lokal 

förankring till de som kommer att använda installationerna är av vikt: 

 

Vad jag tror är en väldigt viktig aspekt är att få till ett bra deltagande från 

användarna. Om en person förses med en service utan att ha deltagit i 

processen får man inte det egna engagemanget om att underhålla och 

upprätta det, ägarskapet saknas och då finns det risk att det faller sönder. 

(Klas) 
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Det här citatet belyser att lokal förankring även är viktigt för att skapa en känsla av 

ägarskap och engagemang kring installationerna hos lokalbefolkningen. Klas beskriver i 

intervjun att det finns exempel på när biståndsorganisationer har misslyckats med att få 

till ett deltagande hos de som kommer att använda installationerna och att detta resulterat 

i att installationerna använts på fel sätt och därmed förstörts. Klas beskriver även att lokal 

förankring är viktigt för att få systemen runt om installationerna att fungera, exempelvis 

att se till att det finns personer som kan reparera dem om någonting går sönder. Charlotte 

beskriver vad som kan hända om inte lokalbefolkningen är inkluderad:  

 

Att se till att det finns vatten och toaletter gör inte att människor förändrar 

sitt beteende. Har man inte använt toaletter tidigare utan helt enkelt uträttat 

sina behov där det har varit möjligt ute på fält eller på en bakgata och 

kanske inte gjort kopplingen till vilka förödande konsekvenser det får för 

hälsa och välbefinnande, då kan man tycka att en särskild toalett att gå till 

är väldigt krångligt. Om man inte samtidigt som man ser till att det finns 

vatten och toaletter också jobbar med mer än dem vitala delarna vilket 

innebär beteendeförändring och vägen dit är kunskap och utbildning så kan 

projekt bli verkningslösa. (Charlotte). 

 

Detta citat visar att det är viktigt att arbeta för beteendeförändring för att skapa långsiktigt 

hållbara resultat av de installationer som görs. Charlotte beskriver även i intervjun att det 

även är viktigt att jobba för beteendeförändring hos de lokala parterna, att ge dem 

kontinuerlig utbildning för att kunna verka som förebilder för samhället och på så sätt 

kunna överföra ett nytt beteende. Detta arbete är viktigt att det sker på flera platser; både 

på landsbygden, i städerna och i slumområdena. Det innebär att en förståelse för den 

rådande strukturen krävs eftersom kunskap om vilka beteendeförändringar som 

organisationerna behöver arbeta för behövs. Detta kan skilja sig mellan och inom länder 

beroende på hur strukturerna ser ut och vilken kunskaps- och utbildningsnivå som finns. 

Flera av de intervjuade personerna menar att situationen kan skilja sig i landet på grund 

av strukturella faktorer där exempelvis fattiga blir än mer exkluderade från samhället än 

de som har det bättre ställt sett till kontakter eller kontanter. Amanda förklarar även under 

intervjun att tjejer ofta slutar skolan helt och hållet efter att de fått sin mens. Det börjar 

med att de stannar hemma från skolan under den veckan de har mens på grund av 
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avsaknad av toalett vilket sedan resulterar i att de hoppar av skolan helt och hållet till 

följd av att de missat för mycket undervisning. Detta bekräftas även av United Nations 

Development Programme (2016). Därför är det av vikt att biståndsorganisationerna 

arbetar utifrån ett intersektionellt perspektiv och tittar på den rådande strukturen och hur 

olika komponenter påverkar människors liv. I dessa fall påverka faktorer såsom kön och 

klass möjligheten till utbildning och kunskap (Eriksson-Zetterquist & Sthyre, 2007; 

Mattsson, 2010).  

 

Bristande tillgång till rent vatten och sanitet är inte endaste en fråga om individers 

välmående utan även en fråga om hela samhällens och länders ekonomiska tillväxt 

(World Health Organization, 2015a). Amanda beskriver under intervjun att arbetet för att 

alla människor ska ha tillgång till rent vatten och grundläggande sanitet är viktigt på flera 

sätt. Dels att arbetet för tillhandahållandet av rent vatten och grundläggande sanitet får 

följdeffekter som är otroligt viktiga för människors överlevnad, hälsa och tillgång till det 

civila samhället men även att arbetet påverkar hela den ekonomiska basen för ett 

fungerande samhälle. Det sociala arbetet består som nämnt tidigare av flera olika former 

av insatser, exempelvis påverkansarbete på politisk nivå samt av olika former av 

stödinsatser. För att kunna uppnå förändringsarbete krävs även insikten av ett ömsesidigt 

beroende människor emellan vilket leder till att förändringsarbete kräver förändring på 

flera nivåer (Akademikerförbundet SSR, 2014). Stina och Sophie ger exempel på hur de 

arbetar för förändring: 

 

Om den lokala organisationen inte har tillräcklig med kunskap eller den 

specifika personal som behövs för det specifika programmet är det vår 

uppgift att ge dem de resurser som behövs. Det viktigaste är att göra allt 

tillsammans med det lokala kontoret och bygga kapacitetsutveckling. (Stina) 

 

Oftast består våra projekt av olika komponenter, till exempel capacity 

buildning för att utbilda befolkningen och så kan det även röra sig om att 

utbilda på kommunnivå och även att vi gör påverkansarbete på nationell 

nivå för att förändra större strukturer. (Sophie) 
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Att arbeta för förändring på flera nivåer samtidigt är med andra ord av vikt vid arbetet för 

universell tillgång till vatten och sanitet. Även Charlotte nämner att hennes organisation 

arbetar på flera nivåer för att kunna påverka arbetet för universell tillgång till vatten och 

sanitet. Hon nämner att de arbetar gentemot politiker på flera nivåer för att kraven för 

tillgång till rent vatten och grundläggande sanitet både ska få en nationell och global 

påverkan och beskriver att de arbetar på en nationell nivå, distriktsnivå, lokal nivå samt 

på en global nivå. Charlotte förklarar att det är arbetet gentemot politikerna som de stora 

förändringarna kan göras. Hon beskriver att det inte skulle spela någon roll hur stor 

hennes organisation skulle bli, de skulle aldrig kunna uppnå universell tillgång genom 

endast implementeringsinsatser men att dessa implementeringsinsatser krävs för att 

kunna verka som goda exempel för politikerna. Även Amanda beskriver att de 

organisationer som hennes organisation ger givarstöd till måste arbeta på olika plan för 

att det ska gå i linje med svensk biståndspolitik och att det handlar om 

kapacitetsuppbyggnad, precis som Stina och Sophie nämner. Amanda förklarar att det 

handlar om att bygga kapacitet på alla plan. Dels på gräsrotsnivå där det handlar om att 

stärka upp det civila samhället i att själva utföra påverkansarbetet och förstå vilka 

rättigheter och skyldigheter de har som medborgare men även att bygga kapacitet hos 

lokala NGO: er, ministeriet och tjänstemännen. Stina menar att kapacitetsutveckling, 

alltså att bygga kapacitet hos den partnern i det land där förändring krävs är nödvändig. 

Detta tyder på det som Akademikerförbundet SSR (2014) beskriver om att insikten om 

ett ömsesidigt beroende krävs för att kunna uppnå förändringsarbete. Individerna är 

beroende av vatten och sanitet för att kunna ta del av det civila samhället och vara 

välmående samtidigt som länderna påverkas av detta för att kunna vara ett fungerande 

samhälle. Dessa fall visar även att de utsatta människorna är beroende av att 

biståndsorganisationer stöttar och hjälper samhällen med påverkansarbete och insatser 

och att detta i sig påverkas av vilket ansvar politikerna har tagit. Även här krävs insikten 

av intersektionalitet för att förstå hur socialt konstruerat ett samhälle är och vilka 

komponenter som ligger till grund för diskriminering och utanförskap för att på så vis 

kunna förändra (Eriksson-Zetterquist & Sthyre, 2007; Mattsson, 2010). 

 

4.3 Gender perspektiv vid brist på vatten och sanitet  

Tillgången till vatten och sanitet påverkar tjejer och kvinnor extra hårt. I de flesta fall är 
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det kvinnor som har det yttersta ansvaret för att hämta vatten till familjen och många av 

dem behöver gå sex timmar varje dag vilket utsätter dem för en ökad risk för sexuella 

trakasserier. Kvinnor och tjejer påverkas även extra hårt vid menstruation när brist på 

tillgång till rent vatten och sanitet och därmed även möjlighet att hålla en god hygien 

saknas. Detta påverkar dels deras hälsa men även deras ekonomi och utbildning när de 

behöver stanna hemma under menstruationen (United Nations Development Programme, 

2016). Grunden för socialt arbete är att arbeta för frigörelse av människors resurser i ett 

sammanhang av social rättvisa och mänskliga rättigheter. För att kunna uppnå detta är ett 

kritiskt förhållningssätt avgörande för att förstå vilka strukturella strukturer som ligger 

bakom förtryck och diskriminerande praktik. Detta för att förstå vart någonstans 

förändring behöver göras och på så sätt kunna skydda utsatta grupper 

(Akademikerförbundet SSR, 2014). Med andra ord är det viktigt att arbeta för 

jämställdhet vid arbetet för universell tillgång till vatten och sanitet. Sophie förklarar hur 

hennes organisation arbetar utifrån detta: 

 

Vi har ett väldigt starkt genderfokus i vårt arbete och arbetar mycket med 

kvinnligt ledarskap då kvinnor oftast är mycket mer utsatta i vissa 

situationer på grund av sociala konstruktioner. (Sophie) 

 

Detta citat bekräftar att sociala konstruktioner ligger till grund för diskriminerande 

praktik. Att kvinnor ofta är mycket mer utsatta i vissa situationer och att detta påverkar 

organisationernas arbetssätt. Även Amanda nämner i intervjun att det är viktigt att arbeta 

utifrån ett genderfokus när det kommer till kvinnor på grund av att tjejer och kvinnor ofta 

är mycket mer utsatta när det kommer till vatten och sanitet än vad män är. Hon förklarar 

att det är viktigt att arbeta utifrån ett genderperspektiv inom flera delar på grund av att 

kvinnors hälsa, ekonomi och utbildning hänger ihop. Om insatser görs som möjliggör för 

kvinnor att kunna stanna i skolan och fortsätta arbetet under menstruation genom 

tillhandahållandet av vatten, sanitet och möjlighet till hygien möjliggörs samtidigt tjejers 

och kvinnors möjlighet till ekonomi och utbildning samt hälsa och välbefinnande. Sophie 

beskriver att kvinnor och tjejer ofta går och håller sig under dagen på grund av avsaknad 

av toaletter och därmed möjlighet till integritet och att detta kan få negativa effekter på 

deras hälsa. Hon beskriver även att kvinnor ofta riskerar att bli överfallna på vägen när de 

ska uträtta sina naturliga behov och att alla dessa problem förvärras i en krissituation. 
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Sophie förklarar att det är vanligt att kvinnor och tjejer inte är med i diskussionen vart 

någonstans toaletter skall byggas och att det är en anledning till att de arbetar utifrån ett 

genderfokus. Detta visar att organisationerna anpassar sitt arbete efter den struktur som 

råder i landet vilket innebär att organisationerna arbetar utifrån ett intersektionellt 

perspektiv. Dessa exempel visar att kategorin kön påverkar vilken makt personerna har 

(Mattsson, 2010). Stina förklarar hur hennes organisation arbetar utifrån ett genderfokus: 

 

Det är väldigt viktigt att prata med olika grupper för att se vad vi kan och 

ska göra, att ha ett genderfokus som man säger på det man gör. Man kan 

inte bara sätta sig i en grupp med byn och fråga vad de tycker för i de flesta 

länder kommer det vara männen som pratar. Då är det viktigt att be om att 

kanske få en separat dialog med kvinnorna, barnen eller med dem äldre. Att 

man tittar på olika grupper för att få en helhet i vad problematiken 

egentligen ligger i. (Stina) 

 

Även detta citat belyser vikten av att arbeta utifrån ett genderfokus för att kunna 

motverka diskriminerande praktik. Stina beskriver i detta citat precis som Sophies 

tidigare citat hur de som organisation tänker utifrån ett intersektionellt perspektiv vid 

arbetet med vatten och sanitet. Genom att arbeta utifrån ett intersektionellt perspektiv får 

biståndsorganisationerna en uppfattning över vilka sociala konstruktioner som påverkar 

människorna och därmed kunna arbeta för att skydda de grupper som är utsatta. På så vis 

får biståndsorganisationerna en helhetssyn i vad problematiken ligger i. Stina nämner 

precis som Sophie att kön är något som hennes organisation arbetar utifrån men att de 

även arbetar utifrån kategorin ålder när detta behövs (Matsson, 2010). Ett exempel som 

Stina tar upp där det kan gå fel om inte organisationerna arbetar utifrån ett intersektionellt 

perspektiv är när biståndsorganisationer bygger latriner. Många gånger kan det tyckas bra 

att sätta ett hänglås på dörren för att öka känslan av ägarskap hos familjen. Problemet är 

att det ofta finns risk att det blir mannen som blir ansvarig för nyckeln vilket sätter barnen 

och kvinnan i en beroendeställning gentemot mannen. 

 

4.4 Påverkans faktorer 

Tillgång till rent vatten och sanitet är idag erkänt som en mänsklig rättighet men ligger 

även till grund för att kunna uppnå andra mänskliga rättigheter såsom rätten till liv och 
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värdighet, rätt till hälsosamma arbets- och miljövillkor samt rätten till hälsa och 

välbefinnande (WWDR, 2016). Trots detta menar alla intervjupersoner att det finns 

strukturella faktorer som påverkar medborgarnas möjlighet att få tillgång till vatten och 

sanitet. Charlotte förklarar: 

 

Det är inte vi som biståndsorganisations uppgift att se till att det finns 

vatten och sanitet utan det är ju respektive stat som har den skyldigheten 

gentemot deras medborgare. Det är ofta så att det förbises. Så vår uppgift 

blir då att trycka på politiker på nationell nivå och säga att för att ert land 

skall kunna ta steg i rätt riktning för att utvecklas som ett land då måste ni 

arbeta för att alla i ert land får tillgång till rent vatten och sanitet och 

utbildning i hygien. (Charlotte) 

 

Det här citatet belyser hur respektive stat, som har det övergripande ansvaret att förse 

sina invånare med vatten och sanitet, bortser från detta. Även Klas beskriver detta 

problem och berättar att det många gånger kan stå rätt i lagar men att myndigheterna 

bortser från det vilket leder till ett glapp mellan den formella och informella versionen på 

vatten och sanitetsområdet. Tillgång till vatten och sanitet är en fråga om hela samhällens 

och länders utveckling (United Nations Development Programme, 2016). Detta bekräftas 

även av vad Charlotte och de andra intervjupersonerna säger. Flera av de intervjuade 

menar att det måste vara modiga politiker som vågar satsa på toaletter på grund av att 

toaletter inte låter lika fint som om politikerna skulle satsa på stora vaccinationsprogram 

eller förbättra kvalitén i skolorna. Charlotte förklarar att hennes organisation inte har 

någonting emot att politiker vill satsa på detta men menar att det krävs tillgång till vatten 

och sanitet som är två grundläggande komponenter innan det satsas på förbättring av 

utbildningen eller på vaccinationsprogram. Detta eftersom att barn inte främst dör på 

grund av sjukdomar som går att vaccineras mot utan på grund av att de ständigt får 

diarréer orsakade av smutsigt vatten vilket leder till att de inte kan tillgodose sig maten 

eller de vaccinationer de eventuellt skulle få. Om det dessutom inte finns toaletter och 

vatten i skolorna så menar Charlotte att det inte spelar någon roll hur mycket politikerna 

satsar på utbildningen om det inte även byggs toaletter och tillgång till vatten eftersom att 

toaletter och vatten är grunden för en god utbildningsmiljö. Sett utifrån ett intersektionellt 

perspektiv visar dessa exempel på att makt och viljan att bli omvald som politiker 



27 

 

påverkar deras vilja att satsa i dessa frågor (Eriksson-Zetterquist & Sthyre, 2007). Att 

politikerna inte vill satsa på sanitet på grund av risken att inte bli omvald existerar, visar 

att utbildning hos befolkningen även kan vara en bakomliggande orsak. Om befolkningen 

förstod konsekvenserna av bristande tillgång till rent vatten och grundläggande sanitet 

hade sanitet troligtvis inte varit samma kontroversiella fråga. Amanda förklarar hur 

bristande strukturer kan påverka tillhandahållandet av vatten och sanitet på ett annan sätt: 

 

I Malawi ligger sanitetsdelen under jordbruksministerier i landet. Det borde 

hellre ligga under exempelvis hälsoministeriet eller liknande. Där blir ju 

problematiken att de som sitter och jobbar på jordbruksministeriet i 

Malawi, de har ju sitt fokus på jordbruk som står för 85 % av landets BNP, 

vilket leder till att de kanske inte lägger så stor vikt på sanitetsdelen. 

(Amanda) 

 

Detta citat beskriver hur det kan vara strukturell problematik inom ministerierna som 

försvårar och påverkar arbetet med att förse invånarna med vatten och sanitet. Amanda 

förklarar vidare under intervjun att det ibland kan vara svårt att få vissa myndigheter att 

förstå hur viktigt det är med vatten och sanitet. Klas nämner även att korruptionen hos 

politiker och myndigheter kan vara en faktor som påverkar människors möjlighet att få 

tillgång till rent vatten och nämner ett exempel från ett av Afrikas största slumområden i 

Nairobi. Där gjordes en undersökning av hur stor korruptionsgraden av vattensektorn var 

och började med att fråga de som bodde i området hur de uppfattade korruptionen. Det 

visade sig att de själva inte uppfattade att korruptionen var så stor men när detta 

undersöktes närmare visade det sig att de som åkte ut med vattnet med tankbilar eftersom 

att det inte fanns några vattenledningar i området även var de som arbetade på 

vattenmyndigheten. Korruptionen var därför dold för medborgarna. Både Amandas och 

Klas exempel visar hur olika maktstrukturer ligger till grund för diskriminerande praktik 

men att detta kan variera mellan olika kontexter och att en medvetenhet och kunskap om 

detta behövs för att kunna arbeta mot detta (Mattsson, 2010). 

 

Idag är 40 % av världens befolkning påverkade av vattenbrist, en siffra som förväntas 

stiga till följd av klimatförändringarna i och med den globala uppvärmningen (UNDP, 

2016). Klimatförändringarna förväntas även bidra till en ökning av extrema 



28 

 

väderfållanden som exempelvis översvämningar och torka. Redan idag visar siffror att 

endast i Afrika förlorar människor mellan 5-25 % av sin ekonomi till följd av 

klimatförändringarna (United Nations Development Programme, 2016). Tre av fem 

intervjupersoner beskriver hur klimatförändringarna är en fråga om vatten, Stina 

beskriver det så här: 

 

Klimatförändringarna hänger väldigt mycket ihop med vatten, antingen 

handlar det om för mycket eller för lite vatten. Det är exempelvis 

översvämningar, mycket kraftiga regn och tyfoner som bildas eller så blir 

det väldigt torrt för att det är för varmt. Innan sågs naturkatastrofer som 

engångsföreteelser medan vi nu ser tecken på att det sker mycket mer 

frekvent och återkommande på fler ställen än vad vi gjorde tidigare. (Stina) 

 

Detta citat beskriver precis det som forskningen visar att naturkatastrofer till följd av 

klimatförändringarna blir allt vanligare, antingen i form av kraftigt regn och 

översvämningar eller som torka. Charlotte beskriver även att det ofta i Sverige pratas om 

att klimatförändringarna är någonting som hotar framtiden medan det hennes organisation 

ser är att människorna i allra högsta grad redan nu är drabbade. Klas beskriver även en 

förändring inom näringslivets förhållande till vatten där vatten tidigare inte var något som 

näringslivet bekymrade sig över på grund av att vatten togs för givet. Idag har detta 

förändrats och bristen på vatten samt felaktig hantering av vatten ses idag som en av de 

absolut största riskerna för socialinstabilitet och hållbar utveckling. De intervjupersoner 

som arbetar med implementering av vatten och sanitetsprojekt beskriver hur 

klimatförändringarna påverkar deras arbete, Charlotte förklarar på vilket sätt: 

 

Klimatförändringarna gör att vi måste anpassa vårt arbete. När vi ska 

bygga toaletter och se till att vatten finns så måste vi hitta teknik som gör att 

det vi bygger är motståndskraftigt mot de klimatförändringar som vi kan 

vänta oss och som vi har sett. Och det innebär att vi måste testa ny teknik 

helt enkelt. Resiliens är en nödvändighet. För vi ser att vi inte kan använda 

samma teknik som vi använt tidigare när det återkommande blir stora 

översvämningar. Då måste man använda annan teknik och bygga 

motståndskraft och kapacitet i de lokala samhällena. (Charlotte) 
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Det här citatet beskriver hur biståndsorganisationerna måste anpassa sitt arbete till följd 

av klimatförändringarna och dess konsekvenser. De berättar att de måste arbeta utifrån 

resiliens vilket är ett hållbarhetstänk som innebär både motståndskraft och 

återuppbyggnad. Det handlar om att anpassa tekniken så att en by eller samhälle har 

motståndskraft mot en katastrof eller svårighet men även möjligheten till snabb 

återhämtande efter en katastrof. Detta för att konsekvenserna av en katastrof inte ska bli 

lika förödande. Exempel på teknik som biståndsorganisationerna använder när de bygger 

motståndskraft är att se till att alla brunnar och toaletter är översvämningssäkrade i de 

områden där risken för översvämning finns. När det kommer till möjligheten till 

återhämtande efter en katastrof arbetar organisationerna med att se till att det finns 

personer som kan reparera installationerna om dessa går sönder under en katastrof samt 

att se till att sådan teknik används som det enkelt går att hitta reservdelar till. Detta visar 

att biståndsorganisationerna varit tvungna att anpassa tekniken och arbetet efter green 

social work. Green social work tittar på hur miljön och människors välmående hänger 

ihop och hur miljöns olika uttryck påverkar hur människor reagerar. Green social work är 

ett hållbarhetstänk och menar att långsiktiga och hållbara förändringar när det kommer 

till miljön måste vidtas för att säkra människans välmående. Detta eftersom att ett 

ömsesidigt beroende mellan miljön och människor existerar vilket innebär att insatser 

måste göras både för att säkra människans välbefinnande men också miljöns (Dominelli, 

2012). Miljökatastrofer har utmanat och försvårat det sociala arbetet på grund av dess 

påverkan de har haft på väldens befolkning, dels när det kommer till den skada 

katastroferna har orsakat både människor och den fysiska miljön men även på grund av 

dess komplexitet (Dominelli, 2012). I och med att det sociala arbetet blivit alltmer 

internationaliserat ställer detta nya krav på en förståelse för geografiska förhållanden 

(Trygged, 2013). Att biståndsorganisationerna börjat anpassa sitt arbete efter 

klimatförändringarna visar att de insett det ömsesidiga beroendet mellan människor och 

miljö och att anpassning krävs för att kunna uppnå mänskliga rättigheter 

(Akademikerförbundet SSR, 2014). 

 

4.5 Tänkbara förändringar 

Idag saknar 800 miljoner människor tillgång till rent vatten och 2,5 miljarder människor 
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tillgång till grundläggande sanitet (United Nations Development Programme, 2016). 

Sjukdomar orsakade av förorenat vatten dödar fler människor varje år än vad all form av 

våld gör (Charity:water, 2016a). Klas beskriver vad han anser behöver förändras för att 

fler människor ska få tillgång till säkert dricksvatten: 

 

Världen har ägnat vattenfrågan alldeles för lite uppmärksamhet de senaste 

30, 40, 50 åren. Näringslivet har sett att brist på och felaktig hantering av 

vatten är en stor risk framöver, problemet är att näringslivet kan förbättra 

verksamheter inom sitt område men tittar man på ett helt område så krävs 

det styrning från regeringar, den samlade kraften som tar ett övergripande 

ansvar. Och där kan jag känna att det går för långsamt, där är det andra 

mer kortsiktiga orosmoln som tar överhand. (Klas). 

 

Detta citat visar hur makt påverkar människornas liv (Eriksson-Zetterquist & Sthyre, 

2007). Klas beskriver hur makten att kunna förändra den rådande situationen beror på 

vilken maktposition personer eller myndigheter har. De som är drabbade av vattenbrist är 

beroende av att förändringar görs på strukturellt plan samtidigt som att de som har den 

verkliga makten att kunna påverka situationen, politikerna, tänker mer på kortsiktiga 

problem, Klas ger som exempel att migrationsströmmar varit ett sådant kortsiktigt 

orosmoln. Amanda förklarar vad hon anser behöver förändras inom hennes organisation 

för att fler människor ska få tillgång till vatten och sanitet: 

 

Den organisation jag arbetar vid är en väldigt välkänd myndighet inom 

bistånd och som givare utomlands men jag tror vi behöver vara lite mer 

synliga, främst på de globala konferenserna. För det handlar ju om 

påverkansarbete väldigt mycket. För att kunna ändra strukturer så måste 

man vara en välkänd aktör och då måste man även vara synlig på den 

högsta nivån. Och vi handläggare måste vara mer synliga för det är vi som 

sitter med sakkunskaper samt öka samarbetet mellan de olika sektorerna 

eftersom att vatten och sanitet hänger ihop med olika delar, exempelvis 

utbildningssektorn. (Amanda) 

 

Amanda beskriver att förändring på flera nivåer behövs för att kunna göra arbetet med 
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vatten och sanitet bättre inom hennes organisation. Dels att organisationen behöver bli 

mer synliga på den högsta nivån för att kunna genomföra större påverkansarbete men att 

förändring på lägre nivå inom själva organisationen även behövs där handläggarna 

behöver bli mer synliga. Citatet beskriver även att vatten och sanitet går in i flera olika 

områden och att samarbetet mellan dessa sektorer inom organisationen därför behöver 

förbättras. Detta går i linje med tidigare forskning som menar att vatten och sanitet är en 

integrerad del i att kunna uppnå andra mänskliga rättigheter (WWDR, 2016). Tillgången 

till rent vatten och grundläggande sanitet är en fråga som berör många andra områden 

som bland annat hälsa, utbildning, jämställdhet och ekonomi. Eftersom 

klimatförändringar förväntas bidra till en ökning av extrema väderförhållanden såsom 

översvämningar och torka (United Nations Development Programme, 2016) samt leda till 

att fler människor än de 40 % som redan idag är drabbade av vattenbrist blir drabbade 

(UNDP, 2016), är vatten även en fråga om miljö och klimat. Charlotte förklarar hennes 

hoppfullhet inför framtiden: 

 

Att det nu finns ett specifikt vatten och sanitets mål i FN:s nya 

utvecklingsmål är ett jätte stort steg för oss. Genom att det nu finns ett 

tydligt vatten och sanitets mål uppsatt av FN så bli det lättare att påverka 

varje enskild stat och det ger oss ett verktyg för vårt arbete i respektive land 

men även på global nivå.  (Charlotte) 

 

Två av intervjupersonerna menar att de nya utvecklingsmålen kommer förbättra 

organisationernas möjlighet att arbeta för människors levnadsvillkor. Charlotte förklarar 

att detta är ett jätte viktigt steg för de som organisation och för alla människor i världen 

som idag inte har tillgång till vatten och sanitet. Genom att vatten och sanitet fick ta plats 

som ett specifikt mål ges större möjlighet att trycka på varje enskild stat att de har en 

skyldighet att leva upp till. Charlotte förklarar även att hennes organisation tillsammans 

med andra organisationer arbetade väldigt intensivt inför dessa utvecklingsmål för att 

vatten och sanitet skulle få ta plats. Förutom att detta nya mål gör det lättare att avkräva 

insatser inom vatten och sanitet från varje enskild stat ges organisationerna även större 

möjlighet att påverka på global nivå menar både Charlotte och Amanda. 
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5 DISKUSSION 

 

5.1 Inledning 

Denna studie är av vikt på grund av att det inte finns någon liknande påträffad forskning 

som undersöker arbetet med vatten och sanitet utifrån ett socionom perspektiv. Det unika 

med denna studie är även att den ger en samlad bild av flera personers erfarenhet kring 

arbetet med vatten och sanitet och att dessa personer representerar flera olika 

organisationer. Syftet med studien var att undersöka vilka erfarenheter personer som 

arbetar vid biståndsorganisationer har runt arbetet med att tillhandahålla rent vatten och 

grundläggande sanitet. Detta gjordes genom att undersöka på vilket sätt 

biståndsorganisationerna bedriver socialt arbete, vilka faktorer som påverkar deras arbete 

samt vad som behöver förändras för att universell tillgång till rent vatten och 

grundläggande sanitet ska bli möjlig. 

 

5.2 Studiens slutsatser 

Biståndsorganisationerna som är representerade i denna studie utför socialt arbete på flera 

sätt, dels genom deras olika former av implementeringsinsatser men även genom det 

politiska påverkansarbete de genomför. Detta går i linje med Akademikerförbundet SSR 

(2014) beskrivning om att det sociala arbetet består av olika former av stödinsatser och 

politiskt påverkansarbete. Detta kan liknas med biståndsorganisationernas stöd till lokala 

samhällen genom implementering av vatten och sanitetsprojekt, arbetet för 

beteendeförändring och kapacitetsutbyggnad hos de lokala parterna och 

lokalbefolkningen samt arbetet gentemot politiker för att kraven för universell tillgång till 

vatten och sanitet både ska få en nationell och global påverkan. På samma sätt som det 

sociala arbetets strävan är att inkludera alla (Akademikerförbundet SSR, 2014) strävar 

biståndsorganisationerna efter att arbeta tillsammans med de lokala parterna och det 

lokala samhället. Detta för att skapa förutsättningar för långsiktigt hållbara insatser. 

Biståndsorganisationerna måste precis som det sociala arbetet anpassa de praktiska 

insatserna efter den aktuella kontexten (Akademikerförbundet SSR, 2014) för att kunna 

få en helhetsbild i vad problematiken ligger. Detta görs genom ett genderperspektiv där 

exempelvis olika grupper tillfrågas var för sig. 
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Studiens resultat visar att det främst är två faktorer som påverkar deras arbete med att 

förbättra människors levnadsvillkor genom tillhandahållandet av vatten och sanitet. Den 

första delen är strukturell problematik, att stater som har det övergripande ansvaret 

gentemot sina medborgare att tillgodose dessa behov bortser från detta. Detta har 

resulterat i att de representerade biståndsorganisationerna måste arbete för detta samt att 

de måste arbeta gentemot politiker. Detta för att de ansvariga politikerna ska inse deras 

skyldighet gentemot sina medborgare samt hur vital tillgången till rent vatten och 

grundläggande sanitet är, dels för individen men även för landets möjlighet att utvecklas. 

Denna studie visar att klimatförändringarna är en fråga om vatten och att naturkatastrofer 

till följd påverkar människor oftare och på fler platser idag än vad de gjorde förut vilket 

går i linje med tidigare forskning (UNDP, 2016; WWDR, 2016). Naturkatastroferna och 

dess konsekvenser har påverkat biståndsorganisationernas arbete med implementering av 

vatten och sanitetsprojekt. Detta på grund av att de måste anpassa tekniken till de nya 

förhållandena och göra den motståndskraftig. 

Intervjupersonerna syftar till olika åtgärder som behöver göras för att alla människor ska 

ha tillgång till rent vatten och grundläggande sanitet. Dels syftar en av intervjupersonerna 

till att politiker måste börja ägna vattenfrågan mer uppmärksamhet och inte låta mer 

kortsiktiga orosmoln ta över handen. En annan av de intervjuade menar att hennes 

organisation måste blir mer synlig på globala konferenser för att på ett bättre sätt kunna 

påverka strukturer. Samarbetet mellan olika sektorer måste även bli bättre inom 

organisationen eftersom att vatten och sanitet även går in i andra delar vilket forskning 

bekräftar (WWDR, 2016). Två av intervjupersonerna hoppas att de nya utvecklingsmålen 

kommer att förbättra möjligheten till att alla människor får tillgång till rent vatten och 

grundläggande sanitet. Intervjupersonerna menar att detta nya uppsatta mål kommer att 

ge dem större möjlighet att påverka de stater som idag inte tar sitt ansvar. 

 

5.3 Studiens relevans för det sociala arbetet 

Det sociala arbetet strävar efter en värld där alla människor är inkluderade och mänskliga 

rättigheter uppfyllda (Akademikerförbundet SSR, 2014). I och med den globalisering 

som sker i världen har det sociala arbetet blivit alltmer internationaliserat. I och med 

globaliseringen ställs nya krav på det sociala arbetet, bland annat krav på en förståelse för 



34 

 

globala problem och annan kultur (Trygged, 2013). Tillgång till rent vatten och 

grundläggande sanitet är en mänsklig rättighet (WWDR, 2016), därav en del av det 

sociala arbetet. Studiens resultat visar att de biståndsorganisationer som är representerade 

i denna studie vilka arbetar för universell tillgång till vatten och sanitet, vare sig det är 

genom implementeringsinsatser eller genom politiskt påverkansarbete utför socialt 

arbete. Förhoppningen med denna undersökning är att lyfta hur ett globalt problem som 

bristande tillgång till rent vatten och grundläggande sanitet är en fråga om socialt arbete 

samt vilka erfarenheter personer som arbetar med dessa frågor har angående arbetet. 

 

5.4 För- och nackdelar med vald metod 

Det finns flera fördelar med att intervjuer användes som datainsamlingsmetod för denna 

studie. Dels eftersom att möjligheten att ställa följdfrågor och att be intervjupersonen att 

utveckla sina svar existerade. Intervjuer har även den fördelen att de oftast resulterar i 

längre och mer utvecklade svar eftersom att de som deltar ofta ger längre svar när svaren 

kan ges muntligt. Vid intervjuer finns även möjlighet till att höra olika tonlägen och 

därmed kunna få en större förståelse för innebörden av det som sägs. Detta innebär alltså 

att intervjuer var fördelaktigt vid denna studie eftersom dessa fördelar resulterade i att en 

djupare förståelse för respondenterna kunde nås. Några av de nackdelar som finns med 

vald metod är att intervjuer är väldigt tidskrävande och därför även begränsande till 

antalet. Det vill säga att det tog tid att genomföra själva intervjuerna, transkribera dem 

samt att analysera dem. Detta påverkade antalet genomförda intervjuer samt intervjuernas 

längd vilket i sin tur påverkar studiens bredd (Backman et al. 2012). Ytterligare en 

nackdel är att intervjuernas innehåll varierade beroende på den person som blev 

intervjuad och att detta påverkade den data som blev insamlad (Denscombe, 2016). Dels 

påverkades datainsamlingen av att intervjupersonerna arbetade med att tillhandahålla 

vatten och sanitet på olika sätt samt att vissa av intervjupersonerna inte hade samma 

djupa kunskap om de ämnen som berördes. Intervjuerna påverkades även av 

respondenternas engagemang av att delta. Ett förslag för att undvika problemet med att 

intervjupersonerna arbetade vid olika former av organisationer hade varit att inrikta sig på 

en viss typ av organisation, exempelvis de som arbetar med implementering av vatten och 

sanitetsprojekt. I de flesta fall är användandet av grundad teori som analysmetod induktiv 

vilket innebär att studiens slutsatser kan generaliseras till ett större sammanhang. För att 
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öka denna studies möjlighet för generaliserbarhet vore det av vikt att göra en större studie 

med fler intervjuer. 

  

5.5 Förslag på vidare forskning 

Det finns ingen påträffad liknande forskning som denna vilken tar upp en samlad och 

övergripande bild runt arbetet med vatten och sanitet utifrån flera biståndsgivares 

synvinkel. Det finns även ingen påträffad liknande studie som kopplar dessa frågor till 

socialt arbetet. Eftersom denna studie är begränsande i och med att endast fem personer 

från fem olika organisationer är representerade kan det vara av vikt att göra en större mer 

omfattande undersökning för att på så sätt få en större bredd och kunskapsöversikt. 

Ytterligare förslag på fortsatt forskning är att göra en jämförande liknande studie mellan 

biståndsorganisationer från flera länder. Detta skulle kunna leda till en förståelse för om 

arbetsmetoderna skiljer sig åt mellan länder och påverkar biståndsgivarens erfarenhet av 

arbetet. Förslag är även att göra liknande undersökning som denna utifrån andra teorier, 

exempelvis hållbar utveckling för att kunna titta på arbetet utifrån ett annat perspektiv 

och på så sätt få en annan kunskap. 
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http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs391/en/
http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs392/en/
http://www.who.int/water_sanitation_health/mdg1/en/
http://h
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BILAGA 1 - Informationsbrev 

 

Hej,  

mitt namn är Lovisa Lindegren och jag går socionomprogrammet vid Mittuniversitetet i 

Östersund. Vårt program har internationell profilering vilket innebär att våra kurser 

innehåller internationella inslag samt givit oss möjligheten att åka utomlands under våra 

två praktikperioder. Under hela socionomutbildningen har mitt absoluta intresse varit 

internationella frågor, och främst vid vatten och sanitetsproblematiken. Detta intresse fick 

möjligheten att utvecklas under min första praktikperiod som jag valde att förlägga i 

Uganda och jag fick en förståelse för hur allvarlig situationen ser ut på sina håll runt om i 

världen.  
 

Jag kontaktar Er eftersom jag precis börjat skriva min c-uppsats och kommer att skriva 

om vatten och sanitetsproblematiken. Syftet med uppsatsen är att undersöka hur 

organisationer som arbetar med vatten och sanitet upplever sitt arbete med att förbättra 

människors levnadsvillkor. Jag vill undersöka hur ni arbetar med dessa frågor, vilka 

faktorer som påverkar ert arbete samt vad ni anser behöver förändras för att skapa bättre 

levnadsvillkor för människor. Jag är mycket intresserad över Er upplevelse kring dessa 

frågor och skulle därför gärna vilja träffa er för en intervju. Intervjun kommer att ta som 

längst en timme och bli inspelad. 
 

Du som blir intervjuad har rätt att hoppa av deltagandet när du som helst vill samt att dina 

uppgifter kommer att förvaras så att ingen utomstående kan komma åt dem. 

Den information jag inhämtar från intervjun kommer endast användas för detta syfte och 

inget annat. 
 

 

Jag kommer att ringa upp Er om två-tre dagar för att se hur ert intresse för denna intervju 

ser ut. Ni får även gärna kontakta mig vid ytterligare frågor. 
 

 

 

 

 

Vänliga Hälsningar, 

Lovisa Lindegren 

 

Email: lindegren.lovisa@gmail.com 

Telefon: 0706-929522 
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BILAGA 2 - Intervjuguide 

 

Organisationers arbetssätt 

 

● Hur arbetar ni med vatten och sanitet globalt? 

● Hur går det till när ni vill starta ett vatten eller sanitetsprojekt? 
 

 

Påverkans faktorer 

 

● Vad påverkar ert arbete med vatten och sanitet? 

● Vad är det som kan eller oftast sätter hinder i arbetet med att nå människor med 

rent vatten och grundläggande sanitet?  

o Är det oftast på individnivå eller strukturellnivå som hindren inträffar? 

● Vilka faktorer försvårar eller hindrar ert arbete med att skapa bättre levnadsvillkor 

för människor? 

o Ekonomiska hinder? 

o Politiska hinder? 

o Nationella/internationella lagar, regler som hinder? 

o Klimatförändringar som försvårar eller/och påverkar ert arbete? 

o Kulturella skillnader? Genus, makt? 

● Har dessa faktorer förändrats genom tiden? 

o Upplever ni ert arbete lättare eller svårare idag (jämfört med för 

exempelvis 20/30 år sedan?) 

● Vilka faktorer möjliggör för er att skapa bättre levnadsvillkor för människor? 

● Vilka faktorer måste ni ta hänsyn till i ert arbete? 

o Kulturer 

o Klimat 

o Makt, lagar, regler 

● Påverkas ert arbete beroende på i vilket land ni arbetar? 
 

Tänkbara förändringar 

 

● Vad anser ni behöver förändras för att göra ert arbete lättare och smidigare? 

● Finns det faktorer här i Sverige som bör förändras för att göra det lättare för er i 

ert arbete med vatten och sanitet utomlands? 
 

 

 

 


