
Sammanfattning  
 

Institutionella aspekter av integrerad översvämningshantering i 
Guatemala 
 
Översvämningar är ett naturfenomen som är avgörande för ekosystemen i sjöar och vattendrag. 
Översvämningar är också en viktig del i bildandet av bördiga jordar i de markområden som 
omger floder. På grund av de många fördelar som dessa områden har i form av bördiga jordar och 
nära tillgång till floder som transportleder har många flodslätter förvandlats från rika våtmarker 
till odlingsmark eller boplatser. Det är när översvämningar påverkar mänskliga intressen såsom 
jordbruk, infrastruktur och bostäder som de kan leda till naturkatastrofer, särskilt när 
översvämningar riskerar att orsaka dödsfall. 
 
På grund av sitt geografiska läge drabbas Guatemala, liksom flera andra centralamerikanska 
länder, ofta av extrem nederbörd. Intensiva och långvariga regn leder ofta till översvämningar 
som påverkar människors liv och egendom. Översvämningar är enligt olika katastrofdatabaser 
såsom till exempel EM-DAT International Disaster Database den vanligaste typen av 
naturkatastrof i landet. 
 
I översvämningshanteringsprocessen är institutioner en viktig faktor som avgör om olika 
hanteringsstrategier är framgångsrika eller misslyckas. I Guatemala kan dessa institutioner 
indelas i lokal, nationell och gränsöverskridande nivå och denna studie syftar till att ge värdefulla 
insikter om de institutionella aspekterna av integrerad förvaltning av översvämningar på dessa tre 
nivåer i Guatemala. Studien har resulterat i fyra vetenskapliga artiklar:  
 
Artikel I och II utforskar institutioner på lokal nivå, artikel III på nationell nivå, medan artikel IV 
studerar översvämningsinstitutioner som är verksamma över nationsgränser. 
 
Artikel I utforskar intresset och viljan hos lokala aktörer att genomföra ett program för hantering 
av översvämningar i floden Paz Rivers avrinningsområde i Guatemala och El Salvador. Studien 
involverade olika intressenter i workshopar, där framtidsscenarier utvecklades för flodområdet.  
 
Artikel II analyserar genomförandet av tidiga varningssystem för översvämningar på lokal nivå 
under perioden efter Guatemalas inbördeskrig. COCODEs är den mest lokala nivån av politisk 
organisation i landet. En analys av hur COCODEs interagerar med lokalbefolkningen samt med 
högre politiska strukturer har gett värdefulla insikter om huruvida de lokala samhällena beaktas - 
eller försummas - i planeringen och genomförandet av strategier för hantering av 
översvämningar. 
 



Artikel III undersöker hur institutionella aspekter av integrerad vattenförvaltning kan kopplas till 
en integrerad hantering av översvämningar, utifrån de sex viktigaste delarna som föreslås av 
WMO i The Associate Programme on Flood Management från 2009. Denna analys har gett 
viktiga kunskaper om möjligheterna att använda nuvarande policyer och institutioner för 
integrerad vattenförvaltning i den fortsatta utvecklingen av integrerad hantering av 
översvämningar. 
 
Artikel IV analyserar de utmaningar och möjligheter som nederbördsrelaterade naturkatastrofer 
innebär för Guatemala och övriga länder i Centralamerika. Denna forskning har resulterat i 
slutsatser om institutionella aspekter av gränsöverskridande samarbete som kan vara tillämpliga 
på hanteringen av översvämningar. 
 
Med hjälp av de artiklar som beskrivs ovan analyserades institutionella aspekter av integrerad 
hantering av översvämningar på lokal, nationell och gränsöverskridande nivå. Resultaten utgörs 
inte bara av en beskrivning av olika typer av institutioner som ingår i hanteringen av 
översvämningar utan också av en kritisk analys av institutionernas roll i den nuvarande 
hanteringen av översvämningsprocessen samt även deras potentiella roll i den framtida 
integrerade hanteringen av översvämningar. 
 
Denna forskning visar att det finns flera institutioner relaterade till översvämningshantering på 
lokal och nationell nivå. Däremot är gränsöverskridande institutioner för hantering av 
översvämningar i internationella floder i stort sett frånvarande. 
 
På lokal nivå är de lokala råden för utveckling (COCODEs) ansvariga för förebyggande arbete 
och förberedelser inför översvämningar. Samtidigt som vissa kommuner är aktiva i att förebygga 
översvämningar och genomföra katastrofinsatser och återuppbyggnad begränsar kommunernas 
ekonomiska och tekniska resurser deras handlingsutrymme. Lokala intressenter såsom 
COCODEs, bondeorganisationer och andra aktörer försummas i stor utsträckning i 
beslutsprocessen. 
 
På nationell nivå är de mest relevanta institutionerna: den nationella samordnaren för 
katastrofriskreduktion (CONRED, Coordinadora Nacional para Reducción de Desastres), och 
Sekretariatet för ordförandeskapets planering och programplanering (SEGEPLAN, Secretaría de 
Planificación y Programacion de la Presidencia). Medan SEGEPLAN är ansvarig för planeringen 
av territoriet på nationell nivå, inklusive hanteringen av översvämningar, är CONRED fokuserat 
på att genomföra åtgärder mot översvämningsrisker i form av beredskap, räddningsinsatser och 
återuppbyggnad. Andra institutioner såsom Guatemalas Ministerium för infrastruktur är också 
ansvariga för planering och genomförande av strategier för hantering av översvämningar, medan 
offentligt deltagande av lokala aktörer främst sker genom offentliga samråd. 
 



På centralamerikanska nivå verkar Samordningscentret för förebyggande av naturkatastrofer i 
Centralamerika (CEPREDENAC, Centro de Coordinación para la Prevención de Desastres Natur 
en América Central). Denna institution är en del av Centralamerikanska systemet för integration 
(SICA) som skall främja gränsöverskridande samarbete avseende katastrofhantering, inklusive 
hanteringen av översvämningar.  Men den gränsöverskridande hanteringen av översvämningar 
står inför flera utmaningar: territoriella tvister och frågor om suveränitet för internationella floder 
är betydande hinder för genomförandet av integrerade program för hantering av översvämningar. 


