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Jag skulle vilja börja den här artikeln med en fråga: 
Vad betyder vatten för dig? Detta var också frågan från 
Förenta nationernas kampanj för världsvattendagen i 
mars 2021. Som forskare som studerade vattenförhål-
landen var jag – kanske naivt – hoppfull om den här 
kampanjen. Jag var hoppfull, för trots utredningens 
individualiserande tendenser kan frågan hjälpa till att 
erkänna de olika betydelserna som är knutna till vat-
ten. En mångfald av betydelser är viktig i en diskus-
sion som ofta domineras av statscentrerade eller mil-
jöliberalistiska betydelser kopplade till vatten (Bakker, 
2005).

När vi lyssnar på regeringarnas språk, de så kalla-
de statscentrerade betydelserna, märker vi hur normalt 
det är att tala om vatten som en resurs. En resurs som 
väntar på att utnyttjas för jordbrukets, elproduktionens 
eller kanske industrins behov. Vatten inramades som 
en resurs redan i början av 1900-talet (Linton, 2006). 
I ett USA-relaterat sammanhang på den tiden, genom 
att definieras som en resurs, blev vatten känt för staten 
på ett sätt som gjorde det till ett objekt för mätning och 
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beräkning. Den kvantitativa synen på vatten för-
stärkte inte bara kopplingen mellan ekonomisk 
tillväxt och vattenanvändning, utan lade också 
grunden för att göra vatten till ett naturligt och 
universellt knappt biofysiskt ämne.

Under stora delar av 1900-talet mobiliserades 
vatten som en strategisk resurs i många samhäl-
len som genomgår modernisering, fortsatt ex-
ploaterande kolonialism, industrialisering, urba-
nisering och intensifiering av jordbruket. Stor-
skalig vatteninfrastruktur som konstgjorda sjö-
ar, dammar och underjordiska reservoarer bygg-
des runt om i världen. När industrialiseringens 
mönster i det globala Nord och Väst förändrades 
och skadorna av de hydrauliska ingenjörsprojek-
ten på naturen började visa sig, var en föränd-
ring nödvändig.

Det ekonomiska systemet var exploaterande 
genom att förstöra naturen. Ekonomisk tillväxt 
behövde vatten, och behöver det fortfarande, ef-
tersom vatten både är en kran för inmatning och 
ett avlopp för avfall av produktion. Dessutom 
uppfattades staten misslyckas politiskt med att 
skydda naturen och vattnet i en reglering av re-
surser, vilket skulle lova både ekonomiska och 
miljömässiga mål via marknadsmekanismer. 
Detta ledde till den så kallade miljöliberalismen 
för vatten från 1970-talet (Bakker, 2005). (Miljö-
liberalismen talar för att en fri marknad är bätt-
re på att lösa miljöproblem än staten, översätta-
rens anmärkning.)

Vatten blev en allt mer knapp resurs
Miljöliberalismen, som en del av bredare nylibe-
rala diskurser för resurshantering, gav hopp om 
en moralisk sammansmältning av ekonomisk 
tillväxt, effektivitet och miljövård. Vatten för-
vandlades gradvis från en resurs till att vara en 
del av ”miljön” i industrialiserade sammanhang. 
Vatten behövde skyddas, och det blev en alltmer 
knapp resurs. Enligt logiken att vatten var en allt 
knappare resurs, krävdes en effektiv förvaltning 
och efterfrågestyrd utveckling av infrastruktur: 
I förening med en uppfattning om statligt miss-
lyckande kunde bara den privata sektorn tillhan-
dahålla strukturerna.

Staten skulle fortfarande vara närvarande i 
olika grad, eftersom marknader och stater skul-
le ha kompletterande roller. Betydelsen av insti-

tutioner, reglering, demokratiska regimer och ci-
vilsamhället betonas – åtminstone i teorin. En-
ligt effektivitetsargumentet för vattenhantering 
måste vatten prissättas till sina fulla ekonomis-
ka och miljömässiga kostnader om det ska allo-
keras till användningsområden med det högs- 
ta värdet och hanteras lönsamt. Därför priorite-
ras inom miljöliberalismen ekonomisk effektivi-
tet för vattenanvändning framför tillgång eller 
rättvisa. (Bakker, 2005)

För att återkomma till frågan ”Vad betyder 
vatten för dig?” lämnade mig världsvattendags-
kampanjen om vattnets olika betydelser i slutän-
dan besviken. Jag blev besviken när jag läste 
Förenta nationernas världsutvecklingsrapport 
för vatten med titeln ”Värdering av vatten”. Den 
belyste behovet av att förena olika betydelser av 
vatten. Olika vattenkällor, användning av vatten 
för mat och el, kulturella och andliga betydelser 
av vatten, behov av dricksvatten, gjordes i den-
na rapport alla mätbara genom metoder för att 
tilldela värde till olika slag av vatten.

Argumentet säger att styrning av vattenresur-
ser med flera värden skulle hjälpa till att upp-
nå vattenrelaterade mål, vilket för närvarande 
har misslyckats på grund av bristen på fullstän-
dig representation av de olika värdena på vatten 
(UN World Water Development Report, 2021). 
Skulle processen att tilldela värde lösa de mot-
stridiga intressena och behoven för olika slag av 
vatten? Särskilt i ett fall där det är de bredare po-
litiska och ekonomiska konstellationerna som i 
första hand har orsakat vattenproblem?

Vatten är inbäddat i sociala relationer
För att citera Audre Lorde från ett annat sam-
manhang: Mästarens verktyg kommer aldrig att 
demontera mästarens hus. Genom att ekono-

”Under stora delar av 1900-talet mobili-
serades vatten som en strategisk resurs i 
många samhällen som genomgår mo-
dernisering, fortsatt exploaterande ko-
lonialism, industrialisering, urbanisering 
och intensi!ering av jordbruket.”
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miskt värdera dricksvatten och till exempel stäl-
la dricksvattnets betydelse och värde i ett mot-
satsförhållande till vatten för jordbruksändamål, 
kan vi aldrig komma närmare den större bilden 

av att analysera och förändra systemen som or-
sakar ojämlikhet kring vatten. Istället för att re-
ducera olika slags vatten till ett enda vatten med 
ett visst värde i olika sammanhang, måste vi för-

Vattenpump i Amhara-regionen i norra Etiopien. Linda Annala Tesfaye arbetade i två år med ett bilateralt 
utvecklingssamarbete kring dricksvattenförsörjning.
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stå vatten som inbäddat i sociala relationer.
Med hänvisning till Jamie Lintons arbete: ”Att 

framställa vatten som något som saknar socialt 
innehåll – det vill säga som en del av naturen, 
en naturresurs eller en vara – gör att naturen kan 
användas som förklaring till vattenbrist istället 
för till exempel den ojämlika tillgången till vat-
tentjänster i städer.”

Vatten existerar helt enkelt inte, utan det 
produceras, det görs genom mänskliga proces-
ser. Det finns inget universellt vatten, men oli-
ka slags vatten. Som Jamie Linton och Jessica 
Budds och andra har hävdat, är vatten inte ett 
ting utan en process.

Hur ska vi då göra vatten mer socialt? När 
jag tänker på vatten brukar jag drömma om fritt 
flödande floder, uppfriskande regn, kristallklara 
dammar och sjöar. Någon annan kanske tänker 
på ett glas vatten. Dessa sega fantasier är tomma 
på människor, de saknar vattnets sociala sam-
manhang. Sedan 1980-talet har vattenstudier 
faktiskt rört sig i en mer social riktning, vilket 
belyser människors och beslutsfattandets roll.

Varför är dessa icke-mänskliga bilder av vat-
ten då så beständiga? För att när vi gör vatten 
asocialt, tekniskt, naturligt och abstrakt i sin 
singularform, försvagar vi samtidigt möjlighe-
terna att göra det politiskt. Politik är, sett i den-
na avhandling, ett brett begrepp som hänvisar 
till det sätt på vilket vi ständigt konstituerar den 
sociala världen på sätt som utesluter andra sätt. 
Singulärt, objektivt vatten är en sedimenterad 

kraft där man har glömt bort att världen är poli-
tiskt konstruerad. Men detta är inte att säga att 
vatten är opolitiskt för alla.

Resistent mot ekonomisk värdering
Det pågår flera politiska strider kring vatten i 
världen just nu. De politiska konflikterna kring 
den stora dammen i Etiopien som påverkar he-
la Nilen; efterdyningarna av det kontaminera-
de dricksvattnet i Flint i Michigan i USA; berö-
vandet av och den omänskliga omvandlingen av 
vatten till handelsvara i Palestina; föroreningar-
na av sjöar runt Sotkamo i Finland på grund av 
Talvivaara-gruvan.

Listan skulle kunna fortsätta och fortsätta. 
Oavsett om vi vill se det eller inte, är vatten i 
vissa ögonblick i sig politiskt. Som noterats av 
Karen Bakker är det lagt över de sociotekniska 
relationerna genom vilka politiska processer ut-
vecklas.

Befintlig forskning har visat att vatten verkli-
gen är mycket motståndskraftigt mot till exem-
pel ekonomisk värdering. Vatten är en livsupp-
bärande substans som kontinuerligt omvandlas, 
och dess biofysiska och sociokulturella egenska-
per gör det särskilt resistent mot värdering och 
att bli omvandlat till handelsvara. Det är svårt 
att fastställa en privat äganderätt över ett fly-
tande ämne som kännetecknas av en hög grad 
av folkhälsa och miljöeffekter, vars kostnader är 
svåra att beräkna. 

Introduktionen av vatten på aktiemarknaden 
på Wall Street i december 2020, till exempel, var 
ett steg för långt i processen med att göra livet 
till en handelsvara. Den här händelsen upptän-
de ilska och motstånd över hela världen. På mot-
svarande sätt kan det vara omöjligt att hitta ett 
exempel på fullständig privatisering, kommer- 
sialisering, omvandling till handelsvara och fi-
nansialisering av vatten i världen.

Men privat äganderätt kan fastställas för vat-
teninfrastruktur eller teknik som hanterar vat-
ten. Vattnets betydelser förändras eftersom de 
korsas med betydelser kring teknik som används 
för att producera vatten. Ekonomiska värden för 
storskaliga dammar, vattenfilter i hushåll, av-
saltningsanläggningar eller vatten på flaska är 
mycket lättare jämförbara än ekonomiska vär-
den för vatten i sig.

”Be!ntlig forskning har visat att vatten 
verkligen är mycket motståndskraftigt 
mot till exempel ekonomisk värdering. 
Vatten är en livsuppbärande substans 

som kontinuerligt omvandlas, och dess 
biofysiska och sociokulturella egen- 
skaper gör det särskilt resistent mot  
värdering och att bli omvandlat till  

handelsvara.”
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Samproduktion och samskapande 
med olika aktörer
Frågan blir då hur vi ska förändra våra sam-
hällen så att vi kan erkänna specifika, politiskt 
relaterade vatten och tekniska diskursers infly-
tande på uppfattningen av vatten. Avhandling-
en Global Thirst for Governing Water: Techno-
logies, Innovations and Drinking Water Gover-
nance in India and Ethiopia, undersöker kopp-
lingarna mellan vattenteknik, innovationer och 
de senaste reformerna inom vattenförvaltning 
i Indien och Etiopien. Det övergripande syftet 
är att förstå processerna för dricksvattenstyr-
ning och hur användning och praxis relaterade 
till dricksvattenteknik och innovationer är soci-
alt konstruerade i de studerade sammanhang-
en. Särskilt fokus ligger på att samfund och in-
divider i allt högre grad deltar i dricksvattenför-
sörjningen via styrning genom samproduktion 
och samskapande. 

Samproduktion betyder att staten, privata ak-
törer och medborgare tillsammans producerar 
offentliga tjänster såsom dricksvattenförsörj-
ning. Vid samskapande är slutanvändarna aktivt 
involverade i olika faser av produkt- eller tjänste-
utvecklingsprocesser, till exempel i utformning-
en av dricksvattenteknik tillsammans med aktö-
rer i den privata sektorn.

De omtvistade diskussionerna om sampro-
duktion och samskapande påverkar statliga och 
privata aktörer och slutanvändare när det gäller 
att skapa en betydelseram för dricksvattentek-
nik och innovationer. Avhandlingen omfattar två 
empiriska fall från staden Ahmedabad i Indien, 
Amhara-regionen i Etiopien och en konceptuell 
artikel om projektet för att samskapa resurssnåla 
innovationer. Tre specifika forskningsfrågor be-
handlas i avhandlingen:

1. Hur gör statliga och privata aktörer och repre-
sentanter, liksom slutanvändare, för att socialt 
konstruera praktiker för dricksvattenförvaltning 
i de studerade sammanhangen?

2. Hur påverkar styrelseformen a) samproduk-
tion och b) samskapande de statliga aktörerna, 
den privata sektorn och slutanvändarna när det 
gäller att sätta upp en betydelseram för dricksvat-
tenteknik och innovationer?

3. Vilka diskurser använder sig resurssnåla inno-
vationer av, och vad är konsekvenserna av de nu-
varande betydelserna som är knutna till termen?

Studien bygger på intervjuer, diskussioner i 
fokusgrupper och policydokument i de stude-
rade sammanhangen. I Ahmedabad ägde inter-
vjuer och diskussioner i fokusgrupper rum med 
slutanvändare, statliga aktörer och vattenfilter-
företagare. I Etiopien intervjuades slutanvända-
re, medlemmar i kommittéerna för vatten, sa-
nitet och hygien, statliga aktörer, representan-
ter för icke-statliga organisationer, reservdelsle-
verantörer och hantverkare. Genom att använda 
flera metoder bidrar avhandlingen till den tvär-
vetenskapliga litteraturen om vattenstyrning och 
till det nya forskningsområdet kring resurssnåla 
innovationer.

Exploatering bland samproducerande 
aktörer
I staden Ahmedabad behandlar nära 90 pro-
cent av invånarna själva sitt dricksvatten. En-
skilda hushåll görs ansvariga för att lösa pro-
blemet med vattenkvaliteten på egen hand. I 
denna process skulle hushåll med ekonomiska 
möjligheter vända sig till den privata markna-
den för att hitta lösningar – till exempel omvänt 
osmosfilter som jag studerade som ett exempel 
på resurssnåla innovationer – på deras dricks-
vattenproblem.

I Etiopien har det finska bilaterala utveck-
lingssamarbetet främjat samhällsstyrd dricks-
vattenförvaltning på landsbygden sedan början 
av 1990-talet. Jag arbetade personligen i projek-
tet Community-led accelerated wash (Cowash), 
finansierat av Finlands utrikesministerium och 
Etiopiens regering, i två år och ville undersö-
ka ämnet. På global nivå är Etiopien fortfarande 
bland dem med minst tillgång till säkert dricks-
vatten för befolkningen.

Denna avhandling bidrar till diskussioner-
na om samproducerat dricksvatten genom att 
integrera ett statligt ramverk för att analysera 
hur makten fungerar bland ett brett spektrum 
av samproducerande aktörer. När det gäller re-
surssnåla innovationer visade avhandlingen hur 
dricksvattenförsörjning genom samskapade, re-
surssnåla hushållsvattenfilter formade och for-
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mades av samhälleliga relationer och männis-
kors roll i vattenförvaltningen.

Avhandlingen finner att behovet av konsen-
sus och överenskommelse mellan en rad olika 
aktörer tenderar att avpolitisera ojämlika makt-
förhållanden och leda till exploatering bland de 
samproducerande aktörerna. Genom min forsk-
ning fann jag att när dricksvatten samproduce-
ras bland en mängd olika aktörer kan ordförrå-
det för samhällsstyrning anslås för att (åter)pro-
ducera maktstrukturer och stärka statens makt i 
förhållande till lokalsamhällen i Etiopien.

Avhandlingen bidrar också till det nya forsk-
ningsområdet kring resurssnåla innovationer. 
Resurssnåla innovationer framställs vanligtvis 
som innovationer som drivs av knappa resurser 
och regionala fattigdomsförhållanden. Ett typ-
iskt exempel är Mitticool, ett lerkylskåp som in-
te kräver el och kostar mindre än 50 amerikan-
ska dollar.

I min forskning fann jag att sättet att tala om 
att skapa resurssnåla innovationer mellan före-
tag och ”de fattiga” bidrar till att styra och ut-
nyttja de fattiga. Den emancipatoriska potenti-
alen i gräsrötternas ursprungliga artikuleringar 
av resurssnåla innovationer skulle kunna åter-
fås genom att flytta diskursen bort från företags-
aktörer. Detta skulle innebära att mer vikt mås-
te läggas vid ”de fattiga” när de ägnar sig åt re-
surssnåla innovationer för att försöka balansera 
de redan existerande globala maktobalanserna 
mellan företag och lokalsamhällen.

Bör inte kopplas till privat ansvar
Som framgår av denna avhandling har resurs-
snål innovation som begrepp kapats och inför-
livats i ett hegemoniskt projekt för att styra och 

exploatera ”de fattiga” på ett sätt som främjar 
”välståndsskapande” och ”ekonomisk utveck-
ling” enligt elitdrivna definitioner. Det hegemo-
niska sättet att förstå samskapade resurssnå-
la innovationer väcker oro över ökad potentiell 
utvinning, utnyttjande och uppskalande av ett 
”kreativt hållbarhetsvärde”, som tas från indivi-
der eller samhällen.

Den diskursiva övergången från vattenhante-
ring till vattenstyrning under de senaste decen-
nierna återspeglar ett ökande behov av att erkän-
na att vatten är involverat i ett brett spektrum av 
sociala aktörer. Det är inte bara statliga myndig-
heter och ingenjörer som arbetar med vatten – 
vatten blir allas ansvar. Detta betyder emellertid 
inte att vatten bör kopplas till privat ansvar, vil-
ket kan utesluta kollektiva processer mot poli-
tiska förändringar i tillhandahållandet av vatten. 
Som vattenaktivisten Vandana Shiva har hävdat, 
är sättet på vilket vatten konceptualiseras och re-
presenteras avgörande för vem som får tillgång 
till det och på vilka villkor.

(översättning från engelska: Mikael Kosk)

Referenser

Bakker, K. 2005. Neoliberalizing nature? Market environ-
mentalism in water supply in England and Wales. An-
nals of the Association of American Geographers, 95(3), 
542–65.
Bakker, K. 2012. Comment: Water: Political, biopolitical, 
material. Social Studies of Science 42(4): 616–623.
Linton, J. 2006. What is water? The history and crisis of a 
modern abstraction. Ph.D. dissertation, Carleton Universi-
ty, Ottawa, Ontario, Canada.
Linton, J. and Budds, J. (2014) The hydrosocial cycle: 
De"ning and mobilizing a relational-dialectical approach 
to water. Geoforum, 57, 179–180.
Lorde, A. 1984. “The Master’s Tools Will Never Dismant-
le the Master’s House.” 1984. Sister Outsider: Essays and 
Speeches. Ed. Berkeley, CA: Crossing Press. 110–114. 
UN World Water Development Report, 2021. Available: 
https://www.unwater.org/publications/un-world-water-
development-report-2021/

”Avhandlingen !nner att behovet av 
konsensus och överenskommelse mellan 

en rad olika aktörer tenderar att avpoli-
tisera ojämlika maktförhållanden och  

leda till exploatering bland de 
samproducerande aktörerna.”


