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ABSTRACT 
The aim of this study is to analyse if the UN today constructs the water issue as a security 

issue and to argue about in which way the organization in that case does so alternatively why 

it can be said that the UN doesn’t construct the water issue as a security issue. 

     In order to reach this purpose the following questions will be answered:  

• Does the UN construct the water issue as a security issue today? 

- If yes, in which way? 

- If no, why can it be said that the organisation doesn’t? 

     The methods used are qualitative literature studies of policy documents on water from the 

UN. The focus is to analyze the ideas about water and to apply my theory on the concept of 

security, which is Barry Buzan’s framework on security, to these ideas.  

     The main results showed that the UN strongly constructs the water issue as an 

environmental security issue for environments and species and in relatively strong terms also 

constructs it as an environmental security issue for civilisations. In rare cases the organisation 

constructs it as a societal security issue, but the UN doesn’t construct the water issue as a 

military, political or economic security issue.  
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1. INTRODUKTION 
Redan år 1995 förutspådde Boutros Boutros-Ghali, den tidigare generalsekreteraren i FN och 

en gång Egyptens utrikesminister, att nästa krig i hans hemlandsregion skulle komma att bli 

ett krig om Nilens vatten då det hårda tävlandet efter begränsat vatten framöver förutspåddes 

öka.1 Vidare rapporteras nu ifrån Sveriges Radio, bland många fler, att många befarar att 

framtidens krig inte kommer att handla om olja eller terrorister utan om vatten då tillgången 

på vatten minskar avsevärt i flera av världens regioner.2 Som ett annat exempel så har också 

Australiens utrikesminister Alexander Downer uttalat sig i frågan och hävdat att dispyter över 

delat vatten kan leda till lokala, regionala och internationella spänningar bredvid att en 

bristande vattentillgång hotar människors hälsa och håller tillbaka utveckling.3  Som detta 

tyder på har alltså vattenfrågan i vissa kretsar vuxit upp som en potentiell säkerhetsfråga ur 

bland annat militär synvinkel. Detta är dock en fråga komplexare än så menar jag och fler 

aspekter än den rent militära kan anses säkerhetsmässiga gällande vattenfråga för samtidigt 

har nu exempelvis diskussionen kring jordens miljö verkligen kommit upp till ytan och 

kanske kan vattenfrågan även ses som ett säkerhetshot ur en miljömässig synvinkel eller ur 

andra säkerhetsaspekter?  

     I denna uppsats har jag valt att undersöka problematiken utifrån fallet FN och hur de 

uttrycker sig om vattenfrågan för att se om organisationen framställer frågan som en 

säkerhetsfråga eller inte. Detta ter sig intressant att undersöka eftersom FN är en inflytelserik 

organisation som, enligt mig, troligtvis kan påverka den allmänna synen på vattenfrågan i 

världen. FN har stor meningsskapande makt och kan i vissa fall ses som normsättande och hur 

de talar om en fråga tror jag starkt kan påverka hur länder, organisationer och individer i 

världen får en bild av samma fråga. 

     Genom sina dokument om vatten för FN en social kommunikation som kan bidra till att 

konstruera den sociala verkligheten i hög grad och hur de talar om vattenfrågan kan påverka 

hur frågan uppfattas. Vilka bilder de projicerar kanske till stor del kan influera hur människor 

ser på verkligheten ikring dem. Det är därför intressant att försöka gå till djupet med vad FN 

egentligen kommunicerar i sina dokument kring vatten. 

     Själva kärnan menar jag alltså är att utifall FN konstruerar vattenfrågan som en 

säkerhetsfråga kan frågan i världen allmänt sett tolkas som en säkerhetsfråga och därmed bli 

                                                 
1 Gathanju (2006) s. 31 
2 Kihlberg (2006) 
3 Downer (2003) 
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en sådan. En potentiell social konstruktion av vattenfrågan som säkerhetsmässig kan ligga till 

grund för att frågan får större fokus och verkligen blir ett hett ämne. 

 

1.1 Syfte 
Uppsatsens syfte är att analysera kopplingen mellan vatten och säkerhet genom att undersöka 

hur FN konstruerar vattenfrågan i eventuella säkerhetstermer. 

 

1.2 Frågeställningar 

• Konstruerar FN vattenfrågan som en säkerhetsfråga idag?  

- Om ja, på vilket sätt?  

- Om nej, varför kan man hävda att organisationen inte gör det? 
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2. TEORI 
Som grundläggande teoretisk utgångspunkt kommer konstruktivismen att användas och denna 

teori kommer att ligga till grund för analysen i uppsatsen. Anledningen till att denna teoretiska 

utgångspunkt antas är att uppsatsens fokus just är den sociala konstruktionen av vatten som en 

eventuell säkerhetsfråga.  

     Vidare kommer ett speciellt teoretiskt fokus ligga på Barry Buzans, Ole Waevers och Jaap 

de Wildes perspektiv på säkerhet, så som de utvecklar sitt teoretiska ramverk i Security – a 

new framework for analysis. Det är för mig av största vikt att problematisera 

säkerhetsbegreppet eftersom det inte är givet vad som skall ses som en säkerhetsfråga och inte 

utan det hela är teoretiskt präglat. 

     Varför jag anser att just Buzans m.fl. ramverk är passande för analysen grundar sig för det 

första i att de har utvecklat ett konstruktivistiskt ramverk för att se på säkerhet, och det är som 

beskrivits just en sådan teoretisk utgångspunkt jag ämnar anta i denna uppsats. Med hjälp av 

detta ramverk kan vattenfrågan alltså börja problematiseras som en eventuell säkerhetsfråga 

ur ett konstruktivistiskt perspektiv. 

     Det finns dock fler anledningar till att jag anser detta perspektiv på säkerhet vara passande 

att använda. Främst har det att göra med att det är en säkerhetssyn som utvidgar förståelsen av 

säkerhet och inte bara ser till det militära utan tar upp nya, aktuella, aspekter på säkerhet, 

vilket kommer att diskuteras i stycket Buzans säkerhetsperspektiv. Jag kan alltså med hjälp av 

denna teori förstå materialet utifrån flera olika säkerhetsaspekter och låser mig inte vid en 

snävare syn. Jag anser därför att teorin bidrar till att ge undersökningen flera dimensioner och 

bli intressant. 

     Just Buzan har varit ledande i att bredda synen på säkerhet till att involvera mer än enbart 

den militära aspekten. I andra texter, som följer denna utvidgade säkerhetssyn, refereras också 

till Buzan i stor utsträckning, vilket i sig visar på hans framskjutna ställning inom 

forskningssamhället. Vidare är det viktigt att förstå att det breddade perspektivet på säkerhet, 

som Buzan m.fl. följer, har blivit allt mer accepterat och nästintill normen efter Kalla Kriget. 

 

2.1 Konstruktivismen  
Konstruktivistisk teori kom in i fältet Internationella Relationer på sent 1980-tal.4 Teorin har 

sedan dess vunnit allt mer mark och blivit en så viktig teori inom disciplinen att den inte 

längre går att förbise.5

                                                 
4 Adler (2002) s. 96 
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     Den huvudsakliga konstruktivistiska utgångspunkten, och därmed en utgångspunkt i denna 

uppsats, är synen att kunskap konstrueras socialt och att den sociala verkligheten är 

konstruerad. 6  Detta resulterar i att konstruktivistiska teoretiker bryr sig om 

uppbygganden/konstruktiva förklaringar i motsats till kausala/orsaksmässiga förklaringar.7 De 

menar nämligen att det som verkligen betyder någonting i det sociala livet inte är det rent 

materiella utan det sociala meningsskapandet.8

     Denna utgångspunkt ligger bakom att ett distinkt drag för all konstruktivistisk IR-

forskning är att fokus ligger på idéer,9 och framförallt vilken roll idéer har för att konstruera 

det sociala livet.10

     Vidare finns ett stort konstruktivistiskt intresse för normer och hur dessa uppkommer samt 

vilken inverkan de har. Socialt delade idéer som normer anses nämligen vara av största vikt 

eftersom de kan reglera aktörers beteenden och rent av forma aktörers själva identitet.11

     Detta för mig vidare till nästa konstruktivistiska fokus som är just identitet. Synen på 

identitet är viktig för teorin och denna syn präglas av att identiteter anses vara föränderliga 

och att genom interaktion omformas identiteter.12

     Förövrigt ger konstruktivismen uppmärksamhet till historiska förändringar och betydelsen 

av sociala processer.13 Gällande internationell politik är då förändringar en av huvudfrågorna 

som konstruktivistiska reflektioner för fram.14

     Vidare lyfter konstruktivismen fram social kommunikation som ett viktigt element som har 

stor påverkan på sociala relationer. Ett fokus ligger därmed på språket och en viktig 

ståndpunkt är att språket anses vara en mekanism för konstruktionen av den sociala 

verkligheten. Språket anses alltså inte bara beskriva den sociala verkligheten utan även 

konstruera den. Därmed blir språket ett maktmedel och den ultimata formen av makt, vilken 

ofta tidigare har förbisetts men som konstruktivismen lyfter fram, är att meningsskapande ses 

som en viktig form av makt.15  

 

 

                                                                                                                                                         
5 Zehfuss (2006) s. 93 
6 Adler (2002) s. 95 
7 Fearon & Wendt (2002) s. 57 
8 Wendt (2006) s. 183-188 
9 Ibid. s. 212 
10 Fearon & Wendt (2002) s. 57 
11 Wiener (2003) s. 260-262 
12 Zehfuss (2006) s. 93-96 
13 Adler (2002) s.102 
14 Drulák (2006) s. 140 
15 Adler (2002) s. 102-103 
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2.2 Buzans säkerhetsperspektiv 
Det säkerhetsperspektiv som Buzan m.fl. lägger fram i Security – a new framework for 

analysis är ett relativt nytt perspektiv på säkerhet som går emot den traditionella positionen i 

säkerhetsstudier som har definierats av Kenneth Waltz som att handla om ”studien av hot, 

användande och kontroll av militär kraft”.16

     Efter Kalla Kriget kom en ny säkerhetsagenda fram, vilken Buzan var ledande inom, som 

utmanade den traditionella synen på säkerhet genom att komma med en ny uppfattning om 

vad dagens viktiga säkerhetsfrågor består av.17     Säkerhetsagendan både breddades och 

fördjupades nu och säkerhet handlar alltså, enligt denna syn, inte längre bara om militära hot 

emot statens säkerhet,18 utan de nya geopolitiska omständigheterna i eran efter Kalla Kriget 

har gjort att säkerhetsfokuset har behövt vidgas.19

     Buzans m.fl. breddade syn på säkerhet håller säkerhetsagendan öppen för många olika 

typer av hot. 20  De inkluderar nya sektorer för säkerhet och menar att traditionalisternas 

militära säkerhetssyn är alltför enkel och smal.21

     Enligt Buzans m.fl. perspektiv är säkerhet någonting subjektivt då det är aktörer som avgör 

huruvida någonting är ett säkerhetshot eller inte. 22  Det hela handlar om prioritet för att 

någonting ses som säkerhetsmässigt innebär att andra frågor har raderats ut så att frågan nått 

absolut prioritet. Om en fråga inte har fått nästan alla andra problem att skjutas åt sidan har 

den inte blivit fullt säkerhetsmässig argumenterar Buzan m.fl.23

     Att en fråga blivit säkerhetsmässig betyder, enligt detta perspektiv, att den presenteras som 

ett avgörande hot som kräver akuta åtgärder, vilket rättfärdigar aktioner utanför de normala 

ramarna för politisk procedur.24

     Buzan m.fl. är radikalt konstruktivistiska i sin syn på säkerhet. De menar att frågor 

konstrueras som säkerhetsfrågor genom sociala aktioner av att saker upplyfts som 

säkerhetsmässiga, 25  och att någonting ses som säkerhetsmässigt anses alltså vara 

intersubjektivt och socialt konstruerat.26

                                                 
16 Stripple (2005) s. 43-44 
17 Ibid. s. 42 
18 Ibid. s. 145 
19 Dalby (2002) s. xxi 
20 Buzan m.fl (1998) s. 4 
21 Ibid. s. 189 
22 Ibid. s. 31 
23 Ibid. s. 176 
24 Ibid. s. 23-24 
25 Ibid. s. 204 
26 Ibid. s. 31 
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     För att gå in mer konkret på hur denna teoretisering av säkerhet ser ut så har Buzan m.fl. 

en flersektorig säkerhetssyn och de fem sektorer som identifieras är militär säkerhet, som 

gäller samspelet av väpnade offensiva och defensiva kapaciteterna och en upplevelse av 

varandras militära intentioner; politisk säkerhet, som rör organisatorisk stabilitet, 

regeringssystem och politiska ideologier; ekonomisk säkerhet, som rör tillgång till resurser, 

finanser och marknader; samhällelig säkerhet, som rör hållbarheten av traditionella mönster 

av språk, kultur och religiösa och nationella identiteter och vanor, samt; miljösäkerhet, som 

rör kvarvarandet av lokal och planetär biosfär som det nödvändiga resurssystemet som all 

mänsklighet är beroende av.27

     Gällande den militära sektorn av säkerhet är det oftast staten som anses vara 

referensobjektet, alltså det objekt som är existentiellt hotat. 28 Det primära målet för militär 

säkerhet handlar om att försvara den territoriella integriteten hos en stat emot militära hot,29 

alltså om suveränitet eller överlevnad för staten. 30  Om en fråga blir sedd som militärt 

säkerhetsmässig eller inte avgörs inte av vare sig absoluta eller relativa militära kapaciteter. 

Andra variabler, som exempelvis geografi, historia och politik kan också vara viktiga och 

spela en avgörande roll för etableringen och kvarhållandet av militära säkerhetsfrågor.31 Olika 

samhällen svarar nämligen på samma ”objektiva” säkerhetssituation på olika sätt då historiska 

och materiella förhållanden etc. påverkar själva processen genom vilken en fråga blir sedd 

som säkerhetsmässig.32 Kortfattat handlar militär säkerhet om samspelet mellan de offensiva 

och defensiva kapaciteterna hos stater och staters upplevelser av varandras intentioner.33

     Även i den politiska sektorn är det huvudsakliga referensobjektet staten, men även 

politiska organisationer kan i vissa fall vara referensobjekt. 34 Politisk säkerhet handlar oftast 

om staters organisationsmässiga kapacitet, regeringssystem eller ideologier som ger 

regeringar och stater sin legitimitet.35 Framförallt handlar hoten om hot emot den statliga 

suveräniteten, men då gäller det icke-militära hot för militära hot emot suveräniteten hamnar 

under den militära säkerhetssektorn.36 I grunden handlar den politiska säkerheten om att ge 

eller neka politiskt erkännande, stöd eller legitimitet.37    

                                                 
27 Buzan m.fl (1998) s. 7-8 
28 Ibid. s. 22 
29 Ibid. s. 70 
30 Ibid. s. 56 
31 Ibid. s. 59 
32 Ibid. s. 57 
33 Buzan (1991) s. 433 
34 Buzan m.fl (1998) s. 145 
35 Ibid. s. 116 
36 Ibid. s. 141 
37 Ibid. s. 142 
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     I den ekonomiska sektorn kan referensobjektet vara alltifrån individer till den 

internationella ekonomin, 38  men det främsta referensobjektet är dock även här stater. 39  

Viktigt att påpeka är dock att om inte överlevnaden för befolkningen är i fara kan inte frågan 

om huruvida den nationella ekonomin går bättre eller sämre ses som ett existentiellt hot.40 För 

att ta ett exempel på vad säkerhet i den ekonomiska sektorn kan handla om kan nämnas att om 

en stat inte litar till sig själv för de resurser som behövs för att föda sin befolkning och 

industri behöver staten få dessa tillgångar ifrån utsidan. Ifall detta behov då blir hotat kan den 

nationella ekonomin helt legitimt bli upplyft som säkerhetsmässig. 41  Ekonomisk säkerhet 

handlar alltså om tillgången till resurser, finanser och marknader som är nödvändiga för att 

acceptabla nivåer av välfärd och statlig makt skall kvarhållas.42

     Den samhälleliga sektorn för säkerhet kan förenklat förstås som ”identitetssäkerhet”. 43 

Referensobjektet i denna sektor är storskaliga kollektiva identiteter som exempelvis nationer 

eller religioner.44 Det kan handla om varje större grupp som bär lojaliteter och tillgivenhet i 

en så hög grad att det kan skapas ett socialt mäktigt argument att deras ”vi” är hotat. För att 

referensobjektet skall anses säkerhetshotat måste dock gruppens själva identitet vara hotad.45 

Konkret handlar den samhälleliga säkerheten om förmågan hos samhällen att reproducera sina 

traditionella mönster av språk, kultur, förening och religiösa och nationella identiteter och 

vanor inom acceptabla förhållanden av utveckling.46   

     I miljösektorn är bredden av möjliga referensobjekt väldigt stor. Det kan handla om 

alltifrån relativt konkreta saker som överlevnad för individuella arter eller naturliga miljöer 

till mycket mindre konkreta, mer storskaliga, frågor som till exempel kvarhållandet av 

planetens klimat och biosfär. På både den extrema makro- och mikronivån finns klara fall av 

existentiella hot, emot överlevnaden för miljöer och arter eller mänsklig civilisation, som kan 

bli säkerhetsmässiga. 47  Påpekas bör att det inte är verkliga miljökatastrofer utan dess 

förutspåelser som leder till att de blir säkerhetsmässiga.48 Att en miljöfråga blir politiserad är 

inte heller detsamma som att den bli säkerhetsmässig. Alltmer inom miljösektorn blir nu 

politiserat men de flesta hoten är för långt borta för att de verkligen skall upplyftas som 

                                                 
38 Buzan m.fl (1998) s. 96 
39 Ibid. s. 103 
40 Ibid. s. 22 
41 Ibid. s. 105 
42 Buzan (1991) s. 433 
43 Buzan m.fl (1998) s. 120 
44 Ibid. s. 22-23 
45 Ibid. s. 123 
46 Buzan (1991) s. 433 
47 Buzan m.fl (1998) s. 23 
48 Ibid. s. 74 
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säkerhetsmässiga. Ett exempel på en fråga inom miljön som dock i vissa fall har lyfts upp som 

säkerhetsmässig är att misslyckandet att distribuera knappt vatten äventyrar mänskliga 

behov. 49  Generellt kan miljömässig säkerhet dock beskrivas som att det handlar om 

kvarhållandet av lokal och planetär biosfär som det viktiga stödsystemet som all mänsklighet 

är beroende av.50

 

2.2.1 Analysmodell utifrån Buzans säkerhetsperspektiv 

För att förtydliga teoriresonemanget ytterligare har jag konstruerat en analysmodell som 

sammanfattar den just förda diskussionen kring Buzans säkerhetsperspektiv. Här ställs de 

olika säkerhetssektorerna upp tillsammans med möjliga referensobjekt och en beskrivning av 

vilken sorts hot som präglar de olika säkerhetssektorerna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
49 Buzan m.fl (1998) s. 83-84 
50 Buzan (1991) s. 433 
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Figur 1: Buzans dimensioner av säkerhet 
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Ett tillägg till detta grafiska förtydligande av Buzans teori som måste göras är att dessa sju 

uppställda referensobjekten inte är de enda möjliga utan som tidigare beskrivits i stycket 

Buzans säkerhetsperspektiv kan till exempel referensobjektet för den ekonomiska sektorn vara 

alltifrån individer till stater och den internationella ekonomin och därmed även allt annat 

däremellan. Detta kan jag dock inte visa i min figur då referensobjekten kan vara oändliga och 

det enbart vore hypotetiskt av mig att ställa upp sådana. De referensobjekt som här ställts upp 
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bör dock vara de viktigaste menar jag eftersom det är dem som uttryckligen nämns av Buzan 

m.fl., vilket föregående diskussion av teorin visar. 

     Vidare kommer jag senare i denna uppsats att återknyta till de i figuren uppställda 

säkerhetssektorerna och referensobjekten. 
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3. TIDIGARE FORSKNING 
Här skall diskuteras hur det skrivs i den internationella forskningen om kopplingen mellan 

vatten och säkerhet. Detta för att sätta in uppsatsen i kontexten av andra forskningsrapporter. 

Det finns mycket skrivet i ämnet, men jag kan inte ta upp allt utan diskuterar här endast kring 

ett fåtal rapporter då detta inte skall ta det största utrymmet i uppsatsen. 

     En intressant aspekt är hur samtliga texter av tidigare forskning inom ämnet som jag tagit 

del av belyser hur säkerhetsagendan har förändrats och breddats efter Kalla Kriget och hur de 

flesta refererar till Buzan i relation till detta. Exempelvis poängterar Radoslav Dimitrov att i 

den traditionella förståelsen av säkerhet var huvudaktörerna stater och den centrala frågan 

handlade om organiserat våld, men att detta förändrats till att involvera fler aktörer och nya 

frågor och att säkerhet kopplat till vatten idag kan förstås ur aspekter av mat-säkerhet och 

miljösäkerhet jämte säkerhetsaspekten hos vattenkonflikter.51 Vidare poängterar även Peter H. 

Gleick att konceptet icke-militära aspekter av säkerhet fått uppmärksamhet efter Kalla Kriget 

och att den bredare förståelsen av säkerhet nått stor acceptans av policysamhällena och de 

militära samhällena sedan Kalla Krigets slut. Internationella miljöfrågor har sedan detta fått 

större uppmärksamhet och ämnet miljömässig säkerhet har på samma gång blivit ett av de 

mest stimulerande ämnena i fältet internationella säkerhetsstudier.52  

     Dimitrov argumenterar vidare, som nämnts, att det finna tre olika aspekter av säkerhet som 

har en koppling till vatten; säkerhet ifrån konflikter kring vatten, mat-säkerhet samt 

miljösäkerhet. Varför han kopplar mat-säkerhet till vatten är på grund av dess centrala roll i 

matproduktionen och att vattenbrist minskar länders jordbruksproduktion. Varför han sedan 

poängterar att miljösäkerhet är en aspekt av säkerhet är för att människan är en viktig del av 

ekosystemet och att förstörelsen som vi nu ser av sådana system skulle kunna utgöra ett 

existentiellt hot.53 Den speciella poäng han vill framföra är dock att han menar att det verkliga 

problemet med vattensäkerhet är att målen som präglar de olika aspekterna av säkerhet står 

emot varandra. Vi kan lindra konflikter mellan mänskliga samhällen genom att 

samarbetsmässigt skapa jämn distribution av vatten, men med detta maximeras 

vattenkonsumtionen och samtidigt ökar då konflikten mellan mänskligheten och resten av 

ekosystemet. Å andra sidan, ifall vi ger vatten tillbaka till naturen kan de distributionsmässiga 

problemen för människor ökas vilket gör konflikter troligare.54

                                                 
51 Dimitrov (2002) s. 681-684 
52 Gleick (1993) s. 80-82 
53 Dimitrov (2002) s. 681-684 
54 Ibid. s. 687 
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     Dinar Shlomi fokuserar i sin rapport på vatten kopplat till konflikt kontra samarbete och 

menar att en knapp resurs som vatten har konfliktpotential och betydelse för regional säkerhet 

speciellt i torra regioner, men att vatten även kan vara en stimulans för samarbete. 55  

Författaren poängterar vidare att vattenbrist och vattenpolitik skall ses som en del av 

säkerhetsfältet i de fall då vattenfrågor påverkar troligheten av våld, krig eller fred, men inte 

annars.56  Internationellt vattens unika roll i säkerhetsfältet går dock inte att bortses ifrån 

poängteras vidare för det är en fråga som snabbt håller på att bli en topprioritet i många 

länders säkerhetsagenda.57

     Miriam R. Lowin diskuterar också huruvida vattenfrågan skall ses som en nationell 

säkerhetsfråga och menar att detta är olika ifrån fall till fall. En vattenfråga kan bli en 

nationell säkerhetsfråga om vattnet i fråga är av liten kvantitet samtidigt som beroendet av det 

är stort och vattnet är delat med andra, ofta fientliga, stater. Den geografiska positionen 

relativt till källan och andra användare samt hur maktsammansättningen och de politiska 

relationerna ser ut runt vattenkällan påverkar stort huruvida frågan upplevs som 

säkerhetsmässig eller inte. Det poängteras dock vidare att det inte finns något fall i historien 

då stater har gått till krig över vatten, men vattnet kan vara en del i den politiska konflikten 

och en av många bidragande faktorer.58  

     För att åter relatera till Gleick så menar han att där vattnet är knappt kan tävlandet om det 

få nationer att se tillgången till vatten som en fråga om nationell säkerhet. Trots detta leder 

dock de flesta dispyter över vatten inte till våldsamma konflikter utan till förhandlingar och 

fredliga lösningar.59 I och med att mänskliga behov av vatten dock ökar och många länder 

använder vatten i snabbare takt än naturliga processer kan återfylla det så faller 

grundvattennivåerna, 60  och Gleick menar att framtida vattenrelaterade konflikter 

oundvikligen kommer att bryta ut.61

     Det är enligt mig intressant att se att samtliga dessa forskare belyser att säkerhetsagendan 

har breddats efter Kalla Kriget för att räkna in nya aspekter som exempelvis miljömässig 

säkerhet. Detta tyder på att en vidgad syn på säkerhet blivit allt vanligare och att det därmed 

är aktuellt att använda sig av ett sådant breddat säkerhetsperspektiv. Förövrigt bör nämnas att 

det frekvent i denna tidigare forskning refererats till Buzan vilket tyder på att han är en 

                                                 
55 Shlomi (2002) s. 229-230 
56 Ibid. s. 234 
57 Ibid. s. 248 
58 Lowi (1999) 385-386 
59 Gleick (1993) s. 79-80 
60 Ibid. s. 111 
61 Ibid. s. 99 
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framstående teoretiker på området och det ger valet att använda Buzans säkerhetsperspektiv i 

denna uppsats styrka.  

     Vidare är det intressant att se att majoriteten av författarna här trots allt till största delen 

fortfarande är intresserade av den militära aspekten och hur miljöfrågor kan skapa konflikt 

eller samarbete. Här verkar deras syner gå något isär och det är en fråga värd att diskutera 

huruvida man anser att dispyter kring vatten troligast skapar konflikt eller samarbete. Vilken 

syn FN:s texter präglas av gällande just denna specifika del av säkerhet är intressant att vidare 

undersöka i uppsatsen för att se hur organisationens syn ser ut relativt till dessa författare. 
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4. METOD OCH MATERIAL 
I följande avsnitt kommer metoden som använts i uppsatsen att diskuteras och argumenteras 

för. Det använda materialet beskrivs också och resoneras kring. Detta för att läsaren skall 

förstå anledningarna till de vägval som gjorts under uppsatsskrivandet och för att bilden av 

hur jag har kommit fram till de resultat som senare kommer att redovisas skall bli klar. 

 

4.1 Metod 
Gällande metoden som använts i denna uppsats kan inledningsvis nämnas att det är en 

fallstudie av fallet FN. Fallstudiemetoden är en metod som generellt kan sägas ge stort djup 

medan den kan sakna bredd.62 Fallstudien har ofta ett stort berättande element och det är en 

metod genom vilken man är väl rustad att närma sig verklighetens komplexitet och 

motsägelser.63 Jag anser att detta är en metod som är passande att använda på denna nivå för 

trots begränsad tid kan jag närma mig problemet på ett bra sätt och få ett djup i analysen 

vilket jag eftersträvar eftersom jag, ur en konstruktivistisk synvinkel, vill förstå om 

vattenfrågan konstrueras som en säkerhetsfråga. Jag har inte här utrymme att se till alla 

aktörer, på alla arenor, för att förstå denna konstruktion utan väljer då att ta ett enskilt fokus, 

på FN, för att på djupet kunna gå in på hur just denna organisation konstruerar vattenfrågan. 

     Betydelsen av vilket fall man väljer måste förstås. Om den mesta möjliga informationen 

vill nås om ett problem eller fenomen måste valet av fall göras strategiskt så att fallet som 

väljs har strategisk viktighet i relation till det generella problemet.64 Anledningen till att jag 

menar att FN som fall har speciell strategisk viktighet i relation till problemet grundar jag på 

att FN är en stark internationell organisation som har stor normativ påverkansmakt. Jag menar 

då att utifall att FN konstruerar vattenfrågan som en säkerhetsfråga har detta en speciell 

betydelse så till vida att det kan påverka andra aktörer till att anamma samma syn. Då jag 

menar att FN:s normsättande makt är speciellt stor har organisationen en strategisk viktighet i 

relation till problemet.  

     För att gå in mer konkret på metoden, hur jag har gått tillväga för att nå fram till mina 

resultat, så har jag använt mig av kvalitativ textanalys. I denna analys anses helheten i texten 

vara någonting annat än summan av delarna och vissa delar av texten kan anses viktigare än 

andra.65 Det är en metod där forskarens egen uppfattning och tolkning av informationen står i 

                                                 
62 Flyvbjerg (2006) s. 241 
63 Ibid. s. 237 
64 Ibid. s. 229-230 
65 Esaiasson (2004) s. 233 
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centrum.66 Jag har alltså gått igenom FN:s texter och tolkat informationen däri och genom 

detta fått fram en helhetsbild av hur FN, enligt min uppfattning, konstruerar vattenfrågan. Jag 

kan alltså inte säga mig själv stå utanför undersökningen för jag inser att min egen tolkning 

och mina förförståelser kan påverka de slutsatsdragningar som görs även om jag, då jag är 

medveten om detta, försöker att själv påverka resultatet i så liten utsträckning som möjligt. 

     För att precisera det hela vidare ser jag det som att min kvalitativa textanalys både kan 

definieras som en idéanalys och en klassificerande analys.  

     För det första har en idéanalys av texterna använts eftersom det är på idéerna i FN:s texter 

som fokus ligger. I en idéanalys undersöker man exempelvis förekomsten av vissa typer av 

idéer i texter och fokus ligger då ofta på innebördsaspekten av texterna.67 Bara för att en 

idéanalys kan ha ett beskrivande syfte behöver den dock inte ses som mindre viktig för 

beskrivningar av verkligheten kan bidra till att förklara den68  Det är just en beskrivande 

idéanalys jag använder mig av och låter FN:s idéer om vattenfrågan stå i centrum. Varför jag 

menar att en sådan beskrivning är viktig är att jag, ur ett konstruktivistiskt perspektiv, menar 

att hur verkligheten beskrivs också bidrar till att förändra den. Om FN konstruerar 

vattenfrågan som en säkerhetsfråga eller inte kan bidra till hur andra aktörer uppfattar frågan. 

     Samtidigt bör analysen ses som klassificerande. En klassificerande analys går ut på att 

verkligheten klassificeras utifrån teoretiska konstruktioner och till sin hjälp använder man ett 

analysverktyg för att styra vad som skall letas efter i undersökningen. 69  En sådan 

klassificering är just vad jag gör i undersökningen då jag utgår ifrån Buzans m.fl. teori och 

utifrån denna skapar en analysram som jag sätter in FN:s idéer i. 

     Som just nämnts har alltså en del i mina metodval varit att en analysram konstruerats 

utifrån det teoretiska perspektivet som använts. Som Beckman diskuterar detta så handlar 

steget från teori till analysapparat om att operationalisera de centrala begreppen där 

operationaliseringen är att försöka göra de begrepp och kategorier som skall undersökas 

mätbara.70 Då det mest centrala begreppet i min undersökning är säkerhet har jag försökt att 

operationalisera detta genom att utifrån Buzans m.fl. teori skapa en översiktlig analysram som 

infångar kontentan av teorin och utifrån vilken jag sedan kan kategorisera de idéer om 

vattenfrågan som jag uttolkat att FN konstruerar.  

                                                 
66 Holme & Solvang (1997) s. 76 
67 Bergström & Boréus (2005) s. 19 
68 Beckman (2005) s. 48 
69 Esaiasson (2004) s. 151 
70 Beckman (2005) s. 24 
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     Jag har alltså med Buzans m.fl. teori fört en begreppsbildning av begreppet säkerhet innan 

själva undersökningen av texterna påbörjats. Jag vill här poängtera att en sådan 

begreppsbildning är mycket viktig eftersom jag innan jag kan undersöka huruvida FN 

konstruerar vattenfrågan som en säkerhetsfråga måste vara medveten om vad jag i detta 

avseende menar med säkerhet och med genomgången i stycket Buzans säkerhetsperspektiv 

anser jag mig ha gjort en klar sådan begreppsbildning. Som Sartori skriver måste nämligen 

begreppsbildningen först av allt göras för vi kan inte mäta innan vi vet vad vi egentligen skall 

mäta.71

 

4.1.1 Förförståelse 

Som diskuterats i föregående stycke kan min egen förförståelse till viss utsträckning påverka 

slutsatsdragningarna, varför jag här kortfattat skall diskutera min förförståelse av frågan så att 

jag är öppen och läsaren blir delgiven detta. 

     Min egen uppfattning är att säkerhet inte bara har en militär dimension utan jag menar, likt 

Buzan, att det finns fler aspekter och att mänsklig säkerhet exempelvis handlar om 

människors överlevnadsmöjligheter i stort. Säkerhet kan även ha en miljömässig dimension 

och så vidare menar jag.  

     Gällande huruvida FN konstruerar vattenfrågan som en säkerhetsfråga anser jag mig inte 

ha speciellt förutfattade meningar. Innan undersökningens början var jag inte insatt i hur just 

FN uttrycker sig om vattenfrågan och huruvida de ser vattenfrågan som en militär 

konfliktkälla eller som en säkerhetsfråga ur andra aspekter. Inför detta anser jag mig alltså gå 

in med öppna ögon. 

 

4.1.2 Validitet och reliabilitet 

Kraven på validitet och reliabilitet handlar om undersökningens tillförlitlighet. Validitet 

handlar om mäta det man avser att mäta, 72  medan reliabilitet handlar om att  själva 

mätningarna utförs noggrant utan slumpmässiga osystematiska fel.73  

     Validiteten har jag försökt stärka genom att vara öppen med vilka val som gjorts under 

studiens gång så att läsaren kan bedöma huruvida jag verkligen mäter det jag avser att mäta.  

Det jag avser att mäta är alltså hur FN konstruerar vattenfrågan och om de framställer den 

som en säkerhetsfråga eller inte. Jag anser att detta är vad jag också mäter, men givetvis är det 

                                                 
71 Sartori (1970) s. 1038 
72 Esaiasson (2004) s. 61 
73 Ibid. s. 67-68 
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mina tolkningar av det hela som läggs fram. Jag försöker dock argumentera för mina val och 

tolkningar i så stor utsträckning som möjligt för att öka validiteten. Vidare är 

begreppsbildningen viktig för att validiteten skall anses hög och abstrakta begrepp och teorier 

måste operationaliseras på ett tydligt vis. Med detta i åtanke har jag i denna studie en 

omfattande teorigenomgång med operationalisering av begreppet säkerhet vilket gör att 

läsaren får lättare att avgöra huruvida operationaliseringen har hög validitet. 

     Gällande reliabiliteten har jag försökt stärka den genom att sträva efter att vara noggrann i 

arbetet samt genom att använda mig av samtliga dokument på UN-Water’s hemsida, så att 

inte urvalet blir slumpmässigt. Utöver detta har jag kompletterat med samtliga FN källor från 

år 2006 som jag sett handla om frågan så jag har alltså strävat efter att inte själv påverka 

resultatet genom ett snedvridet urval. 

     Det är dock svårt att nå fullständig reliabilitet i en kvalitativ undersökning och jag påstår 

inte att jag inte kan ha gjort några misstag och tveklöst nått fullkomlig reliabilitet. Jag har 

dock ansträngt mig för att vara öppen med hur studien gått till så att läsaren själv kan bilda sig 

sin uppfattning om det hela. 

 

4.1.3 Alternativa metoder 

Givetvis hade även alternativa metoder kunnat användas för att uppnå det ställda syftet. En 

sådan hade varit att intervjua flertalet högt ställda personer inom FN eller specialister på 

vattenfrågan för att genom intervjuerna få fram en bild av huruvida de konstruerar 

vattenfrågan som en säkerhetsfråga eller inte. Denna metod valde jag dock bort på grund av 

ekonomiska skäl och tidsskäl som gjorde en sådan undersökning omöjlig. Dessutom anser jag 

att FN:s policydokument på ett klarare sätt kan sägas spegla organisationens syn i frågan än 

ett fåtal intervjuer som i större utsträckning skulle spegla de specifika intervjupersonernas 

åsikter. 

     En annan möjlig metod hade varit att utföra en mer kvantitativt inriktad, innehållsanalytisk 

textanalys. En initial tanke var att den kvalitativa studien skulle kompletteras med detta, men 

jag märkte vid genomgången av texterna att det antagligen inte skulle ge så mycket extra 

eftersom det kändes mer givande för uppsatsen att analysera idéerna som de framställs i sin 

helhet och inte bara fokusera på att exempelvis räkna vissa uttryck. Jag kan även med min 

kvalitativa metod ha fokus på språket och uttryck som används utan att det hela behöver 

kvantifieras. Denna metod valdes alltså bort eftersom jag anser att den kvalitativa 

undersökningen i sig täckt in att jag kunnat besvara uppsatsens frågeställningar. 
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4.2 Material 
Materialet som använts att grunda resultatet på är policydokument kring vattenfrågan som FN 

publicerat. Till en början utgick jag ifrån FN-mekanismen UN-Water och gick igenom 

samtliga dokument som publiceras på dess hemsida. Detta kompletterades sedan med andra 

FN-dokument kring vattenfrågan publicerade år 2006 eftersom jag vill att dokumenten skall 

vara aktuella och spegla den bild som FN nu sprider ut.  

     Det bör tilläggas att två dokument tar större utrymme än de övriga i uppsatsen och det är 

Water a shared responsibility – The United Nations World Water Development Report 2 och 

Human Development Report 2006 – Beyond scarcity: Power, poverty and the global water 

crisis. Anledningen till att dessa tar något större utrymme är att det är väldigt omfattande 

rapporter kring vattenfrågan som bör ses som organisationens huvuddokument i frågan. FN:s 

World Water Development Reports har enbart fokus på vattenfrågan och det är dessa som 

presenteras under FN-konferenserna World Water Forum så rapportens betydelse är av stor 

vikt. FN:s Human Development Reports är också betydande dokument för organisationen 

som är mycket välkända och får internationell uppmärksamhet. År 2006 låg rapportens fokus 

på vattenkrisen och därför är detta dokument av högsta relevans för min uppsats. 

     Utöver dessa kompletteras uppsatsen med flertalet övriga dokument ifrån FN om 

vattenfrågan. Att samtliga dokument i undersökningen projicerar en liknande bild ser jag som 

positivt. Argumenten går igen i de olika dokumenten vilket tyder på att den bild som dessa 

speglat, och som jag senare skall belysa, verkligen är den bild som FN står för eftersom 

samma idéer upprepas i de olika dokumenten. 

     Vidare bör poängteras att samtliga huvuddokument är primärkällor, som kommer direkt 

ifrån FN och organisationens underavdelningar. Detta är positivt eftersom huvudregeln är att 

primärkällor är trovärdigare än sekundärkällor,74 och att sekundärkällor endast skall användas 

om primärkällan av någon anledning inte är tillgänglig.75 Med tanke på uppsatsen syfte hade 

det inte heller varit fungerbart att använda sig av sekundär litteratur eftersom jag vill belysa 

huruvida FN konstruerar vattenfrågan som en säkerhetsfråga. Detta måste ur ett 

konstruktivistiskt perspektiv göras genom att FN:s egna idéer analyseras och inte genom att 

man analyserar vad någon annan skriver om FN för då är det någon annans konstruktion jag 

tar del av. 

     Att jag just valt FN:s policydokument finns givetvis också goda skäl för. Jag anser 

nämligen att de undersökta dokumenten kan belysa huruvida FN konstruerar vattenfrågan som 
                                                 
74 Esaiasson (2004) s. 309 
75 Svenning (2003) s. 289 
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en säkerhetsfråga. Det är officiella dokument ifrån FN kring vattenfrågan som visar 

organisationens idéer i frågan. Dessutom får de ofta stor internationell uppmärksamhet och 

kan därmed ha normativ påverkanskraft. Givetvis hade även konferenser eller liknande kunnat 

användas som underlag, men jag menar att policydokumenten ger en större helhetsbild och att 

de idéer som FN för fram på vattenkonferenser bör vara samma idéer som de presenterar i 

sina dokument, vilka allmänheten i större utsträckning får del av än konferenserna och de kan 

därför ha större betydelse ur konstruktivistisk mening och vara normsättande. 

      

4.2.1 Källkritik 

Det är viktigt att vara källkritisk i valet av källor så att dessas trovärdighet har tänkts över. 

Generellt kan man säga att det finns fyra källkritiska regler, vilka kretsar kring äkthet, 

oberoende, samtidighet och tendens.76 Mina källor skall nu diskuteras i relation till dessa 

kriterier för att deras trovärdighet skall kunna bedömas. 

     Kriteriet om äkthet har att göra med att en källa måste vara producerad vid den tidpunkt, 

av den person och i det sammanhang som angivits för att den skall anses vara sanningsenlig.77 

Ifall det då är en organisation som står som avsändare till källan ligger trovärdigheten om 

äkthet på organisationen och organisationer som exempelvis Världsbanken och FN har hög 

trovärdighet. 78  Eftersom mina källor just kommer ifrån FN:s officiella hemsidor eller är 

tryckta FN dokument anser jag inte att äktheten bör ifrågasättas då det är en organisation med 

hög trovärdighet. I annat fall kan det ofta vara berättigat att ifrågasätta Internetkällors äkthet, 

men eftersom mina sådana dokument alltså är officiella FN dokument, som dessutom laddats 

ner i sin helhet i pdf-format, anser jag inte att detta kriterium visar på brister hos mina källor.  

     För att övergå till kriteriet om oberoende så det viktigt att en trovärdig berättelse skall 

komma från en oberoende berättare och att berättelsen skall vara opåverkad av någon annan 

person eller yttre omständighet.79 Gällande mina källor kan jag definitivt inte hävda att de 

som framställt texterna varit oberoende och opåverkade av andra personer eller yttre 

omständigheter. Utifrån ett konstruktivistiskt perspektiv är detta kriterie nämligen omöjligt att 

nå upp till och alla personer påverkas ständigt av världen runtikring dem. Ingen kan någonsin 

vara oberoende av sin miljö och externa influenser. För min uppsats ser jag dock inte att detta 

utgör ett problem trots allt eftersom jag vill belysa huruvuvida FN konstruerar vattenfrågan 

som en säkerhetsfråga. Därmed är det FN:s idéer jag vill belysa och det är obetydligt om 
                                                 
76 Esaiasson (2004) s. 304 
77 Ibid. s. 307 
78 Svenning (2003) s. 290 
79 Esaiasson (2004) 
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dessa idéer är påverkade av yttre omständigheter eller andra personer för det är trots allt de 

bilder av frågan som FN konstruerar. Målet är alltså inte att få fram en ”objektiv” bild av 

någonting utan helt enkelt att se hur organisationen konstruerar vattenfrågan och då blir 

kriteriet om oberoende irrelevant. 

     Gällande kriteriet om samtidighet är tidpunkten då en källa publiceras viktig eftersom detta 

påverkar datans giltighet och man kan säga att det finns en osynlig ”bäst före” stämpel på 

stora mängder information.80 Generellt gäller regeln att ju mer samtida en berättelse är, desto 

trovärdigare är den.81 Detta kriterie har jag i högsta grad följt eftersom samtliga källor som 

resultatet grundats på är publicerade år 2006, med enda undantaget av en källa publicerad år 

2005 vilken ligger uppe på UN-Waters hemsida som ett aktuellt dokument. Detta är viktigt 

eftersom jag vill belysa hur FN nu konstruerar vattenfrågan och se i vilka ordalag man uttalar 

sig, vilka idéer som förs fram och så vidare. Då gäller det att använda aktuella källor så att det 

verkligen är den bild som de nu konstruerar som belyses för idéer längre bak i tiden blir inte 

aktuella för min undersökning. 

     Det sista kriteriet gäller tendens och en källa anses vara tendentiös om den har intresse av 

att återge en snedvriden bild av verkligheten.82 Gällande detta kan sägas att FN är en högt 

beaktad organisation och jag kan knappast se att de har intresse av att återge en snedvriden 

bild av verkligheten. Om de dock skulle ha det är det ändå inget problem som är relevant för 

denna uppsats eftersom, likt jag diskuterade kring kriteriet om oberoende, det är de bilder FN 

konstruerar som skall belysas oberoende av vad som har påverkat dem att framställa 

vattenfrågan i det ljus de gör. 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
80 Svenning (2003) s. 295 
81 Esaiasson (2004) s. 310 
82 Ibid s. 311 
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5. RESULTATREDOVISNING 
I detta avsnitt kommer resultatet att läggas fram och olika aspekter av hur FN konstruerar 

vattenfrågan belysas. De idéer om vatten som FN genom sina texter projicerat redovisas och 

analyseras utifrån denna uppsats teoretiska perspektiv. 

     Avsnittet kommer att ha ett upplägg baserat på Buzans m.fl. teori och redovisningen går 

till så att jag först påvisar i vilka ordalag FN talar om vattenfrågan i stycket Allmänt om 

vattenfrågan, för att se hur pass högt upp på agendan FN placerar vattenfrågan etc. Därefter 

utgår jag ifrån Buzans fem säkerhetssektorer och redovisar olika idéer som FN konstruerar om 

vattenfrågan som kan ha en viss koppling till endera sektor. Jag hävdar alltså inte med detta 

att de argument som läggs fram samtliga är bevis för eller emot att FN konstruerar 

vattenfrågan som en säkerhetsfråga, men i slutet av varje stycke kommer denna diskussion att 

tas upp då argumenten som redovisats analyseras.  

 

5.1 Allmänt om vattenfrågan 
Efter att ha koncentrerat mig på FN:s sätt att skriva om och genom sitt språk och sina uttryck 

framställa vattenfrågan i olika ljus skall jag här redogöra för vilka allmänna idéer jag ser 

organisationen uttrycka. Jag vill med denna genomgång visa på hur pass akut vattenfrågan 

uttrycks vara för som Buzan m.fl. uttrycker det så måste en politisk fråga ha absolut 

topprioritet för att kunna kallas en säkerhetsfråga, vilket genomgången under avsnittet Buzans 

säkerhetsperspektiv visade på. 

     FN uttrycker det som att vi står inför en vattenhanteringskris i världen eftersom tillgången 

till sötvatten på många platser är otillräcklig för att all efterfrågan skall kunna mötas.83 Denna 

kris menar de måste uppmärksammas för om så inte görs kommer det att hålla tillbaka 

mänsklig utveckling.84

     Efterfrågan på vatten ökade dramatiskt under 1900-talet som en konsekvens av 

befolknings- och inkomsttillväxt och expensioner av industri och irrigationsjordbruk. 85  

Trycket på vattenresurserna har i och med detta ökat vilket leder till spänningar, konflikter 

och ett stort tryck på miljön.86 Tävlandet om vattnet kommer dessutom inom de närmaste 

decennierna att intensifieras allt mer uttrycker FN det som.87

                                                 
83 UN (2006) s. 402 
84 UNDP (2006) s. V 
85 UNEP m.fl. (2006) s. 20 
86 UN-Water (2006a) s. 2 
87 UNDP (2006) s. VI 
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     Det bör dock nämnas att det i FN:s texter poängteras att problemet inte är att det inte finns 

tillräckligt med vatten i global skala, för det gör det. Vattnet är dock ojämnt fördelat över tid 

och rum. Det är ojämnt fördelat mellan länder, men också mellan regioner, mindre samhällen 

och samhällsgrupper.88

     Vidare hävdar FN att vattenbrist samt ökade föroreningar, vilket också har stor inverkan på 

problemet, är socialt och politiskt introducerade utmaningar. Det är frågor som alltså kan 

hanteras genom en förändrad efterfrågan efter vatten och förändrad vattenanvändning.89 Både 

tillgången och efterfrågan på vatten är förövrigt formade av politiska val och offentliga 

policies poängteras vidare.90

     En av de stora politiska utmaningarna under detta århundrade kommer att bli att 

tillhandahålla vattnet som krävs för en växande befolkning och att lyckas balansera detta med 

alla andra krav på vatten menar FN.91 Fram tills nu, i över ett århundrade, har nämligen 

vattenanvändningen i världen växt i nästintill dubbelt så hög takt som befolkningsmängden.92                        

Detta visar att alla länder nu måste börja ta hotet emot sina vattenresurser på allvar och 

investera i kapacitetsutveckling.93  Vattenfrågan måste lyftas fram och kunskapen om den 

spridas så att människor blir medvetna om hur pressande vattenutvecklingsfrågan är.94 Idag är 

det dock få länder som hanterar frågan om vatten som en central politisk prioritet.95

     Som FN uttrycker det måste vattenfrågan ges en central position i utvecklingsagendan.96 

Även i den politiska agendan i stort vill FN se vattenfrågan som en absolut prioritet vilket 

följande citat ur FN:s World Water Development Report 2 visar: ”We all share the 

responsibility to ensure that water – critical to every aspect of life – remains at the forefront 

of the political agenda.”97

     Att FN etablerade en speciell mekanism för att hantera vattenfrågan, UN-Water, år 2003 

tyder också på att de ser frågan som avgörande. UN-Water koordinerar FN-systemets aktioner 

gällande vattenfrågan och detta har lett till stora framsteg när det gäller att flytta frågan till 

toppen av den politiska agendan. 98  Bredvid detta har FN också utlyst ett internationellt 

decennium, kallat Water for Life, som gäller mellan år 2005-2015 för att vattenfrågan skall 

                                                 
88 UN (2006) s. 521 
89 Ibid. s. 521 
90 UNDP (2006) s. 134 
91 UN (2006) s. 542 
92 UNDP (2006) s. 14 
93 UN (2006) s. 434 
94 Ibid. s. 459 
95 UNDP (2006) s. V 
96 Ibid. s. 71 
97 UN (2006) s. 529 
98 UN-Water (2006a) s. 1 
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ges prioritet. 99  Att FN verkligen vill att frågan skall tas tag i återspeglas även i 

Millenniedeklarationens utvecklingsmål där ett av de utstakade målen är att antalet människor 

utan tillgång till säkert dricksvatten och renhållning skall halveras fram till år 2015.100

     Att FN prioriterar vattenfrågan betyder dock inte att de enbart ser negativt på vattenläget i 

världen. Det poängteras nämligen att absolut brist på vatten är undantaget, inte regeln, och de 

flesta länder har tillräckligt med vatten för att möta hushållens, industrins, jordbrukens och 

miljöns behov. Själva problemet ligger egentligen i vattenhanteringen.101 Många länder har 

också visat sig göra extraordinära framsteg i att tillhandahålla rent vatten och vattenkrisen är 

en kris som vi kan vinna argumenteras det.102

     Vidare tar FN i viss utsträckning upp en diskussion om säkerhetsfrågan i sina texter om 

vatten, vilket också har en relevans för denna undersökning. Exempelvis skrivs att Kofi 

Annan, FN:s dåtida generalsekreterare, i ett uttalande år 2005 uttryckte följande idéer om 

säkerhet: ”Human security can no longer be understood in purely military terms.  Rather, it 

must encompass economic development, social justice, environmental protection, 

democratization, disarmament, and respect for human rights and the rule of law.”103 Denna 

syn på säkerhet visar bland annat vilken allvarlighet miljömässig försämring och 

vattenrelaterade extrema händelser kan tillskrivas.104  

     Det poängteras också av FN att vattensäkerhet är en viktig del i den bredare synen på 

mänsklig säkerhet. Vad de då menar med vattensäkerhet är att det försäkras att varje person 

har pålitlig tillgång till tillräckligt mycket dricksvatten till ett pris som man har råd med. Detta 

för att människor skall kunna leva hälsosamma, värdiga och produktiva liv samtidigt som de 

ekologiska systemen som ger vatten och som är beroende av vatten kvarhålls. Ifall dessa 

förhållanden inte uppfylls möter människor akuta säkerhetsrisker105

     Ett ytterligare argument, som följer samma linje av säkerhetstänkande, är att FN uttrycker 

det som att tidigare oroade man sig främst för militära konflikter men nu har synen breddats 

till att säkerhetshot även innefattar miljökatastrofer, som exempelvis kemiska utsläpp i 

Danude och förstörelsen av Aralsjön etc. Detta eftersom tillgången till vatten ses som en fråga 

om mänsklig säkerhet som involverar mänskligt liv och värdighet.106

                                                 
99 UN (2006) s. X 
100 WHO & Unicef (2006) s. 2 
101 UNDP (2006) s. 133 
102 Ibid. s. VI 
103 UN (2006) s. 364-365 
104 Ibid. s. 365 
105 UNDP (2006) s. 3 
106 UN (2006) s. 390 
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     FN uttrycker det till och med som att få resurser är mer kritiska för mänsklig säkerhet än 

vatten,107 och ifall nationers mål är att skydda medborgarna är det svårt att kunna tänka sig 

någon offentlig investering med potential att skydda fler liv än investeringar i rent vatten och 

renhållning.108

     Sammanfattningsvis har jag i detta avsnitt tydligt kunnat visa att FN anser att vattenfrågan 

bör vara en absolut politisk prioritet, men de menar samtidigt att det är en fråga som vi kan nå 

en lösning på i världen. Den höga prioritet de tillskriver frågan tyder på att de anser att detta 

är en fråga som skulle kunna radera ut de flesta andra politiska frågor för att nå absolut 

prioritet, vilket enligt Buzan m.fl. krävs för att en fråga skall bli verkligt säkerhetsmässig, 

vilket diskussionen under avsnittet Buzans säkerhetsperspektiv tog upp. Det krävs dock att jag 

går djupare in på varje säkerhetssektor för att kunna avgöra huruvida frågan verkligen 

konstrueras som en säkerhetsfråga, men texten här visar trots allt vilken vikt FN lägger vid 

frågan.  

     Vidare har det i FN:s texter om vatten argumenterats för att säkerhetsbegreppet bör 

breddas och att vattenfrågan nu kan ses som en säkerhetsfråga. Denna diskussion om vilken 

syn på säkerhet FN förmedlar menar jag visar att organisationen delar det breddade 

säkerhetsperspektivet som Buzan går i täten för. Organisationen verkar dela uppfattningen att 

säkerhet är någonting mer än militär säkerhet för staten, att det är någonting som kan 

tillskrivas fler referensobjekt och ha fler dimensioner än den traditionella synen på säkerhet 

har medgivit. På så vis kan man säga att Buzan influerat FN:s syn på säkerhet eftersom han 

var ledande i att föra fram detta perspektiv. 

 

5.2 Militär sektor 
I detta avsnitt ligger fokus på den militära aspekten av säkerhet och argument kommer att 

läggas fram som kan ha relevans för den militära säkerhetssektorn. Dessa idéer kommer sedan 

att analyseras och jag argumenterar för huruvida de visar att FN framställer en bild av 

vattenfrågan som en militär säkerhetsfråga eller inte. 

     Gällande potentialen för väpnade konflikter över vatten menar FN att detta är undantaget, 

inte regeln.109 Historien visar på få konflikter direkt kopplade till gränsöverskridande vatten 

                                                 
107 UNDP (2006) s. 133 
108 Ibid. s. 59 
109 Ibid. s. 20 
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menar de och trenden visar istället på mer mellanstatligt samarbete och vatten har ofta varit en 

katalysator för fred och samarbete.110

     FN ser att tävlandet efter vatten intensifieras inom länder, vilket de menar kan resultera i 

att trycket spiller över nationella gränser. Många är oroliga för att detta tävlande över 

nationsgränserna kommer att bli en konfliktkälla och att framtida krig om vatten kommer att 

uppenbara sig. FN menar dock att denna rädsla är överdriven och att samarbete är mycket 

troligare än konflikt även om faran inte helt skall bortses ifrån. 111  Speciellt 

gränsöverskridande flodhantering och delat vatten skapar potentiella intressekonflikter, men 

trots detta tenderar länder som delar internationellt vatten att samarbeta och ett produktivt 

förhållande mellan länderna kvarhålls oftast hävdar FN.112  

     FN ser det alltså inte som troligt att stater går ut i krig över frågan om vatten och de hävdar 

att när stater går ut i krig är det oftast över någonting mycket oviktigare än vatten. 113  

Kostnaderna, både mänskliga och finansiella, av att inte samarbeta runt vatten kan nämligen 

ofta vara väldigt höga och samarbete ger både ekonomiska och säkerhetsmässiga vinster 

uttrycker FN det som.114

     I det stora hela säger sig FN vara realistiskt optimistiska om förmågan i världen att lösa 

framtida potentiella vattenkonflikter. 115  De uttrycker sig dock inte enbart i positiv, 

samarbetsmässig, anda utan påpekar också att gränsöverskridande vatten nästan alltid skapar 

spänningar mellan samhällen och att då vatten blir en bristvara relativt till efterfrågan kommer 

nationsöverskridande tävlande över vattenresurser att växa. Om det då inte finns 

institutionella mekanismer att svara upp emot dessa gränsöverskridande problem har tävlandet 

potential att leda till omstörtande konflikter framhåller FN. 116  Förövrigt gällande 

nationsöverskridande floder påpekas att det är viktigt att förstå att länder uppströms och 

nedströms längs floden ofta har olika intressen gällande vattenanvändning och 

vattenhantering och just därför finns en potential att konflikter kan uppstå.117

     FN poängterar att konflikter om vatten inom länder intensifieras i en, enligt dem, 

oroväckande hög takt. Då tävlandet inom länder intensifieras kommer potentialen för konflikt 

att öka.118 Denna konfliktpotential finns främst i områden med vattenbrist och kan uppkomma 

                                                 
110 UN (2006) s. 379 
111 UNDP (2006) s. 19 
112 UNEP m.fl. (2006) s. 35 
113 UNDP (2006) s. 203 
114 Ibid. s. 220 
115 UN (2006) s. 389 
116 UNDP (2006) s. 203 
117 UNEP m.fl. (2006) s. 34 
118 UNDP (2006) s. 178 
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både mellan lokala samhällen och mellan länder för det är extremt svårt att dela en begränsad 

resurs menar FN.119

     Internationella konflikter över vatten blir trots allt vanligare poängteras i FN:s texter och 

dispyter över tillgång till floder och sjöar har uppstått i Afrika, Central- och Sydamerika samt 

Mellanöstern. 120  De potentiella källorna bakom sådana vattenkonflikter är för det första 

permanent eller temporär knapphet på vatten. Andra orsaker kan exempelvis vara skillnader i 

mål mellan olika aktörer, missförstånd eller ignorans av de rådande förhållandena, ojämlik 

makt mellan lokala samhällen, regioner eller nationer, att speciella hydropolitiska frågor står 

på spel som exempelvis dammkonstruktioner eller uppdelning av vatten, att inramningarna 

inte är samarbetsmässiga eller att det finns värdekonflikter exempelvis kopplat till 

vattenmytologi och kultur.121

     Som hela resonemanget tidigare i detta avsnitt tyder på har alltså vatten potential att agera 

som en brygga för samarbete, men också att tända upp konflikter. Det hela hänger dock på 

vilken politik som förs hävdar FN och regeringars val som görs uppströms och nedströms 

längs en flod till exempel avgör troligheten för konflikt eller samarbete122 FN uttrycker dock 

att de flesta regeringar förstår att våld över vatten sällan är ett strategiskt fungerbart och 

ekonomiskt hållbart val.123

     FN tar upp vissa exempel på hur vatten kan skapa både konflikt och samarbete. Som ett 

exempel på samarbete, snarare än konflikt, kring vatten pekar FN på Nilen. Det är elva länder 

som delar Nilens vatten och en samarbetsmässig hantering hjälper till att dela flodens vinster 

och minska riskerna hävdar FN. Alla dessa elva länder som delar Nilen ser vattenresursen 

som central för deras överlevnad så en samarbetsmässig miljö är här viktigt.124  

     En mer konfliktfylld miljö har dock uppvisats runt sjön Chad, menar FN. Denna sjö är idag 

en tiondel av den storlek som den var för 40 år sedan dels på grund av naturliga 

omständigheter som lite nederbörd men dels också på grund av mänsklig påverkan som 

överfiskning, dåligt planerad konstbevattning, dammbyggen och ohållbar vattenanvändning. 

Allt detta har lett till spänningar mellan länderna som delar sjön understryker FN och i takt 

med att sjön sjunkit har tävlandet om vattnet ökat och territoriella dispyter uppstått.125  

                                                 
119 UN-Water (2006a) s. 3 
120 UNEP m.fl. (2006) s. 35 
121 UN (2006) s. 385 
122 UNDP (2006) s. 203-205 
123 Ibid. s. 222 
124 Ibid. s. 226 
125 Ibid. s. 211-212 
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     Som en sammanfattning av resonemanget visas här klart att FN för fram bilden att 

vattenfrågan både kan leda till konflikt och samarbete, men att samarbete ändå är det 

dominerande och det som de trycker hårdast på.  

     Det är också intressant att tänka på FN:s språkanvändning och hur de uttrycker sig. Det 

återkommande - i de fall då FN uttrycker att vattenfrågan kan skapa en situation som inte är 

präglad av samarbete - är att de talar om att konflikter eller dispyter kan uppstå. Det talas 

alltså inte rent ut om militära konflikter mellan stater eller militära kapacitetsbyggnader vilket 

tyder på att det kan vara mindre säkerhetsmässiga, sociala, konflikter de ser att vattenfrågan 

kan skapa. Enligt detta resonemang kan man inte hävda att FN konstruerar vattenfrågan som 

en militär säkerhetsfråga då de inte uttrycker att vattenfrågan är helt avgörande för en stats 

militära säkerhet. 

 

5.3 Politisk sektor 
Gällande den politiska sektorn ger min analys inte belägg för att FN för en diskussion där 

vattenfrågan på något vis berör denna säkerhetssektor. Icke-militära hot emot den statliga 

suveräniteten eller emot organisationers organisationsmässiga kapacitet eller nekande av 

politiskt erkännande tas alltså inte upp som aspekter kopplade till vattenfrågan, vilket jag 

enbart kan tolka som att FN, genom sina texter om vatten, inte framställer vattenfrågan som 

en politisk säkerhetsfråga. 

 

5.4 Ekonomisk sektor 
Här skall nu FN:s idéer om vatten kopplas till den ekonomiska säkerhetssektorn. I Figur 1: 

Buzans dimensioner av säkerhet utkristalliserades tre huvudsakliga referensobjekt för denna 

säkerhetssektor; ekonomisk säkerhet för stater, den internationella ekonomin samt individer. I 

genomgången av FN:s texter om vatten har inte åsikter uttrycks som på något vis kan kopplas 

till referensobjektet den internationella ekonomin. Detta berörs inte alls. Jag kommer därför 

här endast att ta upp uttalanden som hänger ihop med den ekonomiska säkerheten för stater 

samt individer och i slutet av varje underavsnitt analysera och diskutera huruvida de 

framlagda argumenten visar att FN konstruerar vattenfrågan som en ekonomisk 

säkerhetsfråga för stater samt individer eller inte. Inledningsvis kommer dock några få 

uttalanden ifrån FN att läggas fram, som kan ha relevans både för referensobjekten stater och 

individer, innan jag i separata underavsnitt går in på att diskutera referensobjekten var för sig. 
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     I allmänna ordalag uttalar sig FN om att vatten har ett viktigt ekonomisk värde och skall 

ses som en ekonomisk nytta. 126  Detta då vatten uttrycks som nödvändigt för all 

socioekonomisk utveckling,127 och bristen på vatten förutspås av FN vara det allvarligaste 

hotet emot socioekonomisk utveckling i stora delar av världen.128

     Förövrigt uttrycks begränsad tillgång på vatten vara en verklig broms för ekonomisk 

tillväxt,129  samtidigt som en ökad tillgång på vatten har potential att generera långsiktigt 

positiva effekter som kan skapa ekonomisk effektivitet.130  Vatten skall alltså ses som en 

ekonomisk tillgång och investering då detta kan generera inkomst och generella fördelar.131

 

5.4.1 Stater 

För att konkret gå in på referensobjektet stater kan inledningsvis nämnas att FN uttalar sig i 

ordalag av att en hållbar hantering av vattenresurser ger större fördelar för ett lands ekonomi 

som helhet.132 Detta eftersom de menar att en förbättrad tillgång till vatten, och hit också 

kopplat renhållning, bidrar till ett lands ekonomiska utveckling ur två aspekter. Å ena sidan är 

huslig vattentillgång klart relaterat till ekonomisk utveckling eftersom det bidrar till 

människors hälsa och därmed deras kapacitet att engagera sig i produktiva aktiviteter. Å andra 

sidan anses vatten vara lika viktigt ur den aspekten att det behövs för att få företag att fungera 

som de ska.133

     FN hävdar att få offentliga investeringar gör mer för att bygga upp ett lands tillväxt än 

investeringar i vatten och renhållning och att stater har tillgång till dessa resurser ser de som 

lika fundamentalt för den nationella blomstringen som ekonomiska policies, internationell 

handel, hälsa och utbildning. Trots detta är det inte många stater som ser investeringar i vatten 

som så positiva investeringar utan kraven på vatten ses i stor utsträckning som begränsande 

krav på finansiella och politiska resurser.134  

     Vidare poängterar FN att otillräcklig vattentillgång gör att samhällen kan hamna i cykler 

av fattigdom och att ökad vattenbrist och tävlande om vatten är ett enormt hot emot framtida 

framsteg inom fattigdomsminskning i ett land, speciellt då på landsbygden.135  

                                                 
126 UN-Habitat (2006) s. 226 
127 UN-Water (2006a) s. 2 
128 UNEP m.fl. (2006) s. 33 
129 UNDP (2006) s. 77 
130 Ibid. s. 6 
131 UN (2006) s. 268 
132 UN-Water (2006b) s. 2 
133 UN-Habitat (2006) s. 28 
134 UNDP (2006) s. 61-62 
135 UN-Water (2006a) s. 2 
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     För att gå in lite mer konkret på, på vilket sätt FN uttrycker att vattenresurserna är viktiga 

för ett lands ekonomi så hävdar de bland annat att universell tillgång till de mest 

grundläggande vatten- och renhållningsfaciliteterna skulle minska hälsosystemets finansiella 

bördor i utvecklingsländer med runt 1.6 biljoner USD/år och 610 miljoner USD/år bara i 

Afrika söder om Sahara, vilket utgör 7% av regionens totala hälsobudget.136

     Vidare poängteras att tillgång till vatten krävs för produktiva användningar inom jordbruk, 

industri och även andra ekonomiska aktiviteter.137 Det behövs för att producera varor och 

därmed för att ett land skall kunna skapa exportinkomster.138 Industri på alla nivåer behöver 

tillförlitliga vattenresurser för att blomstra och för att uppmuntra investeringar i industriell 

tillväxt hävdas i FN:s texter.139 Ett exempel på en industri som tas upp som drabbats hårt av 

att ekosystemen skadats på många platser runt jorden är fiskeindustrin för fiskerier har mött 

direkta negativa ekonomiska konsekvenser av ekosystemens degradering.140

     Jordbruket är också ytterst beroende av vattentillgängligheten vilken ofta begränsas 

avsevärt eftersom vattenekosystem degraderas och andra ekonomiska sektorer i ett land tävlar 

om tillgången till vattnet. I och med denna begränsning av vattentillgängligheten för många 

jordbruk begränsas också dessas jordbruksproduktion.141 Till detta bör tilläggas att då vi talar 

om många länder i Afrika exempelvis så är jordbruket den mest vattenkrävande sektorn och 

det är här en enorm anställningskälla och bidragare till nationell BNP i länderna.142

     En annan aspekt av hur vatten påverkar staters ekonomier som FN tar upp gäller 

vattenrelaterade naturkatastrofer. De poängterar nämligen att översvämningar, torkor och 

andra vattenrelaterade katastrofer har en enorm inverkan på länders socioekonomiska 

välbefinnande. 143  Allvarliga torkor, alltså vattenbrist, kan förstöra ett lands ekonomi 

argumenteras det, 144  och vattenrelaterade katastrofer i stort skapar stora 

återuppbyggnadskostnader för de drabbade länderna. 145  Rent av sägs vattenrelaterade 

katastrofer avbryta den ekonomiska utvecklingen i ett land och investeringar som gjorts i ett 

samhäll kan därmed förstöras. Vidare hävdas att utvecklingsländer drabbas oproportionerligt 
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hårt av vattenkatastrofer och förlusterna som detta för med sig neutraliserar ofta åratal av 

svårvunna sociala och ekonomiska utvecklingsframsteg.146

     Slutligen skall några konkreta exempel på vattnets ekonomiska effekt för stater tas upp så 

som det framställs i FN:s texter. Ett exempel som påvisas är Kenya där FN poängterar att 

jordbruket är den ledande sektorn i den nationella ekonomin och detta jordbruk är beroende 

av regn för sin produktion eftersom det finns väldigt lite konstbevattning i landet. 

Vattenbristen har dock här varit utbredd vilket har blivit en starkt begränsande faktor för 

utveckling i vissa av landets regioner menar FN. Variationen i regnnedfall har en avgörande 

påverkan på landets BNP hävdar FN vidare eftersom landets ekonomi är så enormt beroende 

av just jordbrukssektorn.147

     Ett annat exempel är hur FN uttrycker att degraderingen av Svarta Sjön under de senaste 

30 åren har lett till stora ekonomiska kostnader. Exempelvis poängteras att turistinkomsterna 

minskat med ca 360 miljoner USD/år och att kustsamhällena runt sjön förlorar runt 120 

miljoner USD/år av minskat fiske.148

     Vidare tas också exempel Sri Lanka upp som ett viktigt fall där katastrofer kopplade till 

vatten starkt påverkat ekonomin. Under de senaste tio åren har torkor här gett stora 

produktivitetsförluster som allvarligt skadat landets ekonomi hävdar FN. Tsunamin den 26/12 

2004 är ett annat ytterst allvarligt exempel på vattenkatastrof som gett enorma ekonomiska 

återhämtningskostnader för landet vilka beräknas uppgå till runt 2 biljoner USD.149  

     För att sammanfatta detta kan jag säga att FN-texterna kring vatten utsänder idéer om att 

tillgång till vatten är av yttersta vikt för en stats ekonomiska tillväxt och bilden förs fram att 

otillräcklig tillgång kan få länder att fastna i fattigdom. Budskap som FN för ut är att den 

ökade vattenbristen vi nu ser, degraderingen av vattenekosystem och vattenrelaterade 

katastrofer samtliga är vattenrelaterade orsaker som drabbar stater mycket hårt ekonomiskt. 

Dessa orsaker uttrycks av FN som en broms för staters ekonomiska tillväxt, men detta innebär 

inte att FN konstruerar vattenfrågan som ett ekonomiskt säkerhetshot för stater. Som den 

ekonomiska säkerhetssektorn beskrevs i avsnittet Buzans säkerhetsperspektiv så kan inte 

huruvida den nationella ekonomin går bättre eller sämre ses som ett existentiellt hot. Enligt 

denna argumentation måste befolkningens överlevnad anses vara i fara på grund av en 

ekonomisk fråga för att frågan skall ses som ett ekonomiskt säkerhetshot. I detta fall med hur 

FN framställer vattenfrågan i sina texter använder de sig dock inte av så starka uttryck att de 
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hävdar att befolkningars överlevnad verkligen är i fara på grund av vattnets ekonomiska 

aspekter. Det är därmed uppenbart att frågan inte konstrueras som en ekonomisk 

säkerhetsfråga för stater. 

 

5.4.2 Individer 

FN uttrycker det som att tillgången till vatten är central för alla individer för att de skall kunna 

upprätthålla de levnadssätt de är vana vid och detta är oberoende av var i det socioekonomiska 

spektrumet de befinner sig.150  

     Det finns speciellt stora ekonomiska fördelar för fattiga människor med förbättrad 

vattenservice. Dels har det en positiv inverkan på hälsan, vilket ger människor mer tid och 

energi till att investera i produktiva aktiviteter. Närhet till vattenkällor och ökad kvantitet 

minskar också tiden som måste läggas på att hämta vatten, vilket även det ger tid över till 

produktiva aktiviteter. Speciellt menar FN att fördelarna gäller för kvinnor som ofta är de 

ansvariga för att ta hand om släktingar och hämta vatten till hushållet.151  Framförallt för 

rurala människor är tillgången till en tillförlitlig vattenkälla viktig för att det skapar inkomst 

och arbetstillfällen och ger människor säkerhet att investera.152 Att ha en tillräcklig tillgång 

till vatten skapar alltså bättre utsikt för nya jobbaktiviteter, vilket för många kan vara ett 

nyckelsteg ut ur fattigdomen. 153  Förutom att människor får mer tid över till arbete av 

förbättrad tillgång till vattenresurser nära sig nämner FN också att det är viktigt för de ungas 

skull för att de skall få mer tid över till skolgång.154

     Det är inte heller bara tillgången och kvaliteten av vatten som FN tar upp som kan ha en 

inverkan på människors ekonomi. En annan viktig aspekt är själva kostnaden för vatten. FN 

menar att en reducerad finansiell börda av vattenspenderingar på de fattigas budgetar i många 

fall skulle leda till ökade hushållsinkomster, ökade utsikter att kunna fly fattigdomen och 

ökad motståndskraft emot chocker. Ett problem som FN speglar i sina texter är att de menar 

att prissättningen på vatten reflekterar en omvänd princip; ju fattigare människor är ju mer får 

de betala för vattnet. Argumentationen går ut på att de menar att fattiga människor ofta inte 

har någon direkt länk till ett vattennätverk, vilket de rika kan ha direkt i sin kran. I och med 

detta får de fattiga betala mer för sitt vatten än de rika eftersom vattnet måste köpas genom 
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mellanhänder vilket gör att priset stiger.155 Som resonemanget tyder på menar FN alltså att i 

urbana områden betalar höginkomstkonsumenter mindre för sitt vatten än människor i 

slummen. På samma sätt menar de att fattiga jordbrukare också ofta får betala mer för sitt 

vatten än de största landägarna i samma land.156

     En ytterligare aspekt som FN också tar upp i kopplingen mellan vatten och individers 

ekonomi gäller de vattenrelaterade naturkatastroferna, vilka organisationen hävdar ofta kan 

hota invånares ägodelar och ekonomiska aktiviteter.157

     Vidare talar de också om att den allvarligaste socioekonomiska påverkan av att kustliga 

ekosystem degraderas drabbar de människor som arbetar inom fiskeri- samt 

turismsektorerna.158  

     Den bild FN framlyfter i sina texter gällande vatten kopplat till individers ekonomi är alltså 

att vattentillgången och kvaliteten är väldigt viktig för individers möjligheter till ekonomisk 

tillväxt. Speciellt uttrycker de det som att individer som är fattiga och tillhörande kvinnligt 

kön tjänar extra mycket ekonomiskt på en förbättrad vattensituation. Vidare tar de upp ett 

problem med att fattiga människor får lägga en alltför stor andel av sina tillgångar på vatten 

samt att vattenrelaterade naturkatastrofer och degradering av vattenekosystem kan drabba 

individer negativt ekonomiskt. Likt diskussionen fördes under det förra avsnittet, Stater, 

betyder dock inte att vatten kan kopplas till ekonomiska svårigheter detsamma som att det är 

en ekonomisk säkerhetsfråga. Inte heller gällande individer uttrycker nämligen FN det som att 

deras liv är existentiellt hotade av vattenfrågans ekonomiska aspekter så grundat på detta 

kommer jag till slutsatsen att FN inte i sina texter har konstruerat vattenfrågan som en 

ekonomisk säkerhetsfråga för individer. 

 

5.5 Samhällelig sektor 
I detta avsnitt skall FN:s uttalanden kring vatten i sina texter kopplas till samhällelig säkerhet, 

eller identitetssäkerhet som det också kallas enligt Buzan m.fl. Jag skall här lägga fram 

argument ifrån FN som kan ha relevans för den samhälleliga sektorn och sedan analysera 

huruvida dessa idéer som FN lagt fram tyder på att vattenfrågan konstrueras som en fråga om 

samhällelig säkerhet eller inte.  

     I detta sammanhang kan först nämnas att FN poängterar att vatten har en stark kulturell 

koppling och att vattenrelaterade praktiker och traditioner spelar en fundamental roll i 
                                                 
155 UNDP (2006) s. 51-52 
156 Ibid. s. 191 
157 UN-Water (2005) s. 2 
158 UNEP m.fl. (2006) s. 76 

 32



människans liv och samhälle. Traditioner kopplade till vatten är djupt rotade och att ändra på 

sådana traditioner kan ha enorm social inverkan.159 FN menar vidare att eftersom vatten inte 

bara har ekonomisk och social betydelse utan även spirituell och kulturell sådan borde 

traditionella lagar och rättigheter tas hänsyn till i försök att dela och styra vatten.160

     Vidare poängteras att hur vattenresurser distribueras mellan grupper i samhället är en 

mycket viktig fråga för när samhällen väljer hur de skall styra sina vattenresurser kommer 

vissa grupper och individer att tjäna på det samtidigt som andra förlorar på att förändringar av 

vattenallokeringen görs.161  I de flesta länder är faktiskt tillgången till vatten påverkad av 

vilken ras, social status och kön som man tillhör.162

     Ett exempel på grupper som, enligt FN, ofta blir ofördelaktigt behandlade i vattenfrågan är 

ursprungsbefolkningar. Dessa grupper förlorar allmänt i ohållbart hög grad vatten till jordbruk 

och andra industrier som introducerats utanför deras samhälle utan att de blir kompenserade 

för detta. I de värsta fallen har regeringar stängt av vattenresurserna till dessa grupper i försök 

att på tvingande vis omlokalisera ursprungsfolk ifrån deras traditionella territorier och i andra 

fall har ursprungsfolk nekats samma nivå av dricksvatten som andra landsmän i ett land 

argumenteras i FN:s texter. 163  I exempelvis Latinamerika är skillnaden stor mellan 

ursprungsbefolkningars och icke-ursprungsbefolkningars tillgång till vatten hävdar FN och tar 

upp landet Bolivia som exempel. Här har 49% av människorna som talar ursprungsspråk 

tillgång till vatten ifrån vattenledningar medan 80% av människorna som inte talar 

ursprungsspråk har denna tillgång. Ett annat exempel som tas upp i FN:s texter är Vietnam 

där etniska minoriteter i landet bara har en fjärdedel så stor vattentäckning som majoriteten.164

     En annan viktig aspekt som det skrivs omfattande om i FN:s texter gäller kvinnor och 

vatten. De framhåller att krisen med vatten, och även med renhållning, framförallt är en kris 

för de fattiga generellt och kvinnor speciellt så det är alltså en kris för fattiga kvinnor 

primärt.165  

     Det argumenteras vidare att jämlik tillgång till vatten kan ge kvinnor makt och att det är 

någonting som skulle adressera de grundläggande orsakerna till ojämlikhet mellan könen.166 

Detta eftersom det ofta anses vara kvinnans uppgift att ta hand om arbetet att hämta vatten 

och tiden detta tar hade annars kunnat användas till andra uppgifter som att utföra ett arbete 
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exempelvis så vattenproblemen ökar på ojämlikheterna mellan könen hävdas i FN:s texter.167 

Lättare tillgång till dricksvatten skulle enligt deras argumentation minska kraven på kvinnors 

tid och öppna upp inkomstgenererande möjligheter för dem.168

     Tidsbördan med att hämta vatten ses också som en förklaring till de stora skillnaderna i 

utbildningsnivå och skolnärvaro mellan könen, till nackdel för kvinnorna, i många 

utvecklingsländer.169

     Bredvid tidsbördan som alltså påverkar kvinnors arbete och utbildning negativt är en annan 

aspekt som FN tar upp att kvinnor även får hårdare negativ påverkan på sin hälsa av 

vattenbrist än vad män får.170

      Dessa olika aspekter uttrycker FN som viktiga eftersom en kvinna som lägger ner många 

timmar på att samla vatten eller som lider av konstant vattenrelaterad sjukdom har mindre 

kapacitet att delta i samhället.171

     Vidare poängteras att kvinnor spelar en central roll i tillhandagivandet, hanteringen och 

skyddandet av vatten, 172  men trots detta är kvinnornas röster svaga i processen av 

vattenplanering även om de innehar stor kunskap om vattenhantering.173 Exempelvis nekas 

miljontals kvinnor i södra Asien och Afrika söder om Sahara formella rättigheter att delta i 

föreningsmöten för vattenanvändare.174

     Utifrån detta avsnitt kan slutsatsen dras att FN målar upp en bild av att olika grupper i 

samhället behandlas olika i vattenfrågan och att vissa grupper drabbas hårdare av en 

vattenkris än andra. Vattenfrågan utmålas som en bidragande orsak till ojämlikhet i samhället 

och vissa grupper blir förbisedda. Betyder detta att FN konstruerar vattenfrågan som en 

samhällelig säkerhetsfråga? Det gör det inte nödvändigtvis hävdar jag. Att kvinnor får ta det 

största ansvaret för hanterandet av vattnet och att detta missgynnar dem som grupp samt att de 

har en svag röst i beslutsfattandet kring vatten visar på hur vatten bidrar till ojämlikhet mellan 

könen, men det framställs inte som ett samhälleligt säkerhetshot. Ett sådant säkerhetshot 

handlar, som argumenterats i avsnitt Buzans säkerhetsperspektiv, om att en kollektiv grupps 

själva identitet är allvarligt hotad och en sådan bild framställer inte FN för kvinnor som grupp. 

     Gällande hur FN uttrycker sig om ursprungsfolk och vatten är situationen något 

annorlunda. Här talar de om att ursprungsgrupper i de värsta fallen har blivit så orättvist 
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behandlade upp till den grad att regeringar till och med i vissa fall stängt av deras 

vattentillförsel för att tvinga grupperna till att omlokaliseras ifrån deras traditionella territorier. 

I detta scenario, som framställts av FN, kan man hävda att de lägger fram frågan om vatten 

som en samhällelig säkerhetsfråga för om ursprungsbefolkningar tvingas iväg ifrån sina 

traditionella boplatser kan deras identiteter i vissa fall anses hotade då de ofta har starka 

kulturella och historiska band kopplade till den plats de bor på.  

     Jag skulle alltså säga att FN konstruerat vattenfrågan som en säkerhetsfråga för vissa 

grupper av ursprungsbefolkningar, under de speciella omständigheter som diskuterats, men i 

övrigt framställer de inte vattenfrågan som en generell, vanlig och hotande säkerhetsfråga för 

stora grupper utan endast för det speciella fallet med ursprungsfolk som här tagits upp.  

 

5.6 Miljösektor 
I detta avsnitt skall den sista av Buzans m.fl. säkerhetssektorer tas upp, nämligen miljösektorn. 

I Figur 1: Buzans dimensioner av säkerhet påvisades två olika referensobjekt kopplade till 

denna säkerhetssektor; å ena sidan miljöer och arter och å andra sidan mänsklig civilisation. 

Dessa två referensobjekt hos miljösektorn kommer att diskuteras var för sig och jag lägger i 

två underavsnitten fram idéer som FN uttrycker i sina texter, vilka har en viss koppling till 

miljösäkerhet för endera referensobjekt. Avslutningsvis kommer min analys där jag 

argumenterar för huruvida de framlagda idéerna tyder på att FN konstruerar vattenfrågan som 

en fråga om miljösäkerhet för endera referensobjekt. 

 

5.6.1 Miljöer och arter 

FN uttrycker en stark oro för hur det står till med världens vattenmiljöer och hävdar att 

vattenekosystem och arter har försämrats och minskat på ett alarmerande sätt.175 De menar att 

vattenbristen vi nu möter hotar hållbarheten hos nödvändiga ekosystem.176 Problemet de ser 

är att vattenresurser runt jorden har minskat i kvantitet och kvalitet och i och med detta har 

ekosystem satts i fara till en grad under deras överlevnadsnivå.177  

     FN uttrycker idén att vattenbaserade ekosystem nu är världens mest degraderade 

naturresurs,178 och att sötvattenekosystem i många områden idag förfaller i en snabbare takt 
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än andra ekosystem, utan att majoriteten av världens befolkning för den sakens skull ger 

prioritet till miljöskydd.179  

     Att vattenekosystemen degraderas poängteras ha speciell betydelse eftersom näst intill alla 

varelser på jorden är beroende av vattenekosystem för sin överlevnad och faktiska 

undersökningar visar, som exempel, att i medeltal har jordens populationer av sötvattens-arter 

minskat med runt 50% mellan åren 1970 till 2000.180

     Vidare poängteras att nyckelfaktorn för att bryta den negativa trenden och lyckas kvarhålla 

ekosystems funktioner och nyttor är bättre vattenhantering.181 De menar nämligen att det är 

människan, genom sitt hanterande av vattnet, som har förändrat planetens naturliga system. 

Genom att människor har använt vatten för sina hälso- och matbehov, för industrins och 

energiproduktionens behov etc. har man förändrat många floders naturliga ordning över hela 

världen och människans interaktion är alltså vad som har gjort att ekosystemets egenskaper 

förändrats. 182  De grundläggande anledningarna till att mänskligheten har skapad en ökad 

press på  vattenekosystemen menar FN dels är den ekonomiska tillväxten och den ökade 

efterfrågan på produkter runt världen, men dels ses det också som ett resultat av 

befolkningstillväxten.183

     Det anses alltså till hög grad vara människans påverkan som är avgörande för att det sätts 

så stark press på våra vattenresurser idag. Det som nu händer i och med detta menar FN är att 

temperaturer stiger, havsnivåer stiger och ekosystem skadas etc. Människans konstruktioner 

av dammar anses också påverka jordens flodflöden, vilket skapar barriärer för migrerande 

arter etc. Bredvid detta hävdar FN att mänsklig påverkan som exempelvis allt mer utbredda 

jordbruksområden, urbanisering och miljöutsläpp i vatten också påverkar flodflödens timing 

och kvalitet.184

     Genom sina texter för FN fram bilden att det både är världens sötvattens- och 

saltvattensmiljöer som har modifierats av mänskliga aktiviteter och det hela har resulterat i en 

förlust av global miljömässig mångfald. Förutom de nämnda orsakerna till detta, som 

konstruktioner av dammar etc., så är andra orsaker som poängteras att stora mängder vatten 

använts för konstbevattningsjordbruk samt att i de marina ekosystemen så har fiskerierna haft 

den allvarligaste inverkan på miljöer och deras mångfald.185
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     Som situationen ser ut idag så menar FN att vi får handskas med en hydrologisk skuldkris 

som byggts upp av överanvändning av vattenresurser under flera decennier. De uttrycker det 

som att krisen växer i skala och allvarlighet och att ekosystems behov av vatten måste börja 

tas med i beräkningen. Ifall ekosystems behov inte respekteras förstörs miljön som vi bygger 

vårt uppehälle på argumenterar FN.186

     FN har i sina texter tagit upp flertalet exempel på miljömässig degradering kopplat till 

vatten och två utav dem skall här belysas. Ett exempel är Aralsjön som på 1960-talet var ett 

livligt ekosystem, men som idag är närmast livlös och till yta har sjön sjunkit till en fjärdedel 

av sin tidigare storlek. Orsaken ligger i att Sovjet bestämde sig för att använda de stora 

floderna som sjön är beroende av som en källa till konstbevattning för bommullsodlingar. Det 

hela resulterade dock i att hela ekosystemet förstördes hävdar FN. 187  Ett annat slående 

exempel som tas upp är Victoriasjön som även den har genomgått stora miljömässiga 

förändringar de senaste 40 åren. Dessa förändringar har orsakats av mänskliga aktiviteter som 

överfiskning, erosion ifrån dåliga jordbrukspraktiker, industriell miljöförstöring etc. I och med 

detta hotas ekosystemets funktioner och liv som är beroende av ekosystemet och exempelvis 

poängterar FN att mer än hundra fiskarter har utrotats i sjön sedan år 1960.188

     Som en sammanfattning av diskussionen kan konstateras att FN uttrycker starka åsikter om 

att ekosystem och arter som är beroende av vatten har försämrats på ett alarmerande sätt runt 

jorden och att vattenbrist hotar ekosystems hållbarhet. De uttrycker frågan som en kris och 

förutspår att miljöer och ekosystem kan förstöras om vi människor inte förändrar vår 

hantering av vattnet. Vidare uttrycker de sig i termer av att vattenekosystem har extra 

betydelse eftersom nästintill alla varelser på jorden är beroende av dem för sin överlevnad. De 

för alltså fram åsikter om att vattenekosystemets degradering är en överlevnadsfråga för 

jordens arter och poängterar att arter har dött ut på grund av människans vattenhantering. De 

idéer som FN för fram speglar alltså en förutspåelse av att jordens miljöer och arter är hotade. 

I och med detta kan konstateras att FN i sina texter konstruerar vattenfrågan som en 

miljömässig säkerhetsfråga för miljöer och arter. Detta påstående har sin grund i att Buzan 

m.fl. uttryckt det som att ett miljösäkerhetshot emot miljöer och arter verkligen är en 

säkerhetsfråga utifall jordens miljöer och arter förutspås vara hotade, vilket diskuterades 

under stycket Buzans säkerhetsperspektiv. 
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5.6.2 Civilisationer 

I detta stycke diskuteras huruvida FN konstruerar vattenfrågan som en miljömässig 

säkerhetsfråga för civilisationer. Vad som bör tilläggas innan denna genomgång börjar är, det 

närmast självklara, att då vatten de faktum är en miljöfråga kommer genomgången helt enkelt 

gå ut på att diskutera huruvida vattenfrågan konstrueras som en säkerhetsfråga för 

civilisationer. 

     Det kan inledningsvis nämnas att FN hävdar att globala problem kopplade till vatten, som 

exempelvis ohållbart användande av sötvatten och överfiskning, hör till de mest allvarliga och 

direkta hoten emot mänskligheten. 189  De skriver att det mänskliga säkerhetshotet av 

vattenkrisen växer i många länder och menar att längs stora delar av utvecklingsvärlden är 

orent vatten ett klart större hot emot mänsklig säkerhet än vad våldsamma konflikter är.190 

Vidare uttalar de sig i termer av att minskad tillgång till dricksvatten är en av de största 

demografiska riskfaktorerna som hotar mänskligheten idag,191 och att det är nödvändigt att 

skapa bättre tillgång till vattenresurser i sårbara samhällen för att kunna rädda miljontals 

liv.192

     De poängterar att det inte egentligen finns någon global vattenbrist men att ett ökande antal 

regioner har kronisk brist på vatten och att vid år 2020 beräknas 1 800 miljoner människor 

leva i länder med absolut vattenbrist och två tredjedelar av världens befolkning kan då vara 

under hotade förhållanden. De människor som lider mest av otillräckliga vattentillgångar är 

människor i fattiga samhällen och de hamnar på grund av vattenbristen ofta i cykler av 

fattigdom och sjukdom193 Vattenkrisen håller alltså tillbaka mänskliga framsteg och får stora 

segment av mänskligheten att leva i sårbarhet och osäkerhet.194 Det uttrycks helt enkelt som 

en mänsklig rättighet att ha grundläggande tillgång till vatten och FN ser det som en 

nödvändighet för att nå hållbar utveckling och fattigdomsminskning.195 Att FN ser förbättrad 

vattentillgång som en nödvändighet för utveckling märks också vidare i att de påpekar att 

otillräcklig tillgång till vatten är en bromskloss mot att nå utvecklingsmålen i 

Milleniedeklarationen.196

     FN uttrycker alltså vattenbrist som ett mestadels regionalt problem och för delar av 

mänskligheten, vilket diskussionen visar. De poängterar att andelen människor utan tillgång 
                                                 
189 UNEP m.fl. (2006) s. 87 
190 UNDP (2006) s. 42 
191 UN (2006) s. 8 
192 Ibid. s. 204 
193 UN-Water (2006a) s. 2 
194 UNDP (2006) s. 1 
195 UN-Water (2006b) s. 3 
196 UN-Habitat (2006) s. 1 
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till minimal nivå av rent vatten är störst i regionen Afrika söder om Sahara, men att det största 

antalet människor utan tillgång till rent vatten bor i Asien. 197  Nära 80% av världens 

befolkning utan tillgång till rent vatten bor i tre regioner, lägger FN ut texten kring, och dessa 

är Afrika söder om Sahara, Östasien och Sydöstasien.198  Det, procentuellt sett, mest utsatta 

området för vattenbrist utmålas dock alltså Afrika söder om Sahara som och FN påpekar att 

här ökade antalet människor utan tillgång till säkert dricksvatten med 23% mellan åren 1990 

och 2004.199 Vidare menar de att vid år 2015 beräknas Afrika söder om Sahara stå för mer än 

hälften av det globala underskottet på rent vatten och klyftan mellan Afrika söder om Sahara 

och resten av världen blir alltså allt större.200  

     FN talar vidare om skillnader i vattentillgång och menar att det också finns en klar skillnad 

mellan urbana och rurala områden. De tar upp ett exempel gällande utvecklingsländerna som 

grupp och visar på att här så har 92% av befolkningen i urbana områden tillgång till renat 

vatten medan andelen för rurala områden är 72%. 201  Gällande Afrika söder om Sahara 

poängteras vidare att här var antalet människor utan tillgång till renat dricksvatten fem gånger 

högre i rurala områden än i urbana år 2004.202 Ett tillägg görs dock att statistiken mellan 

rurala och urbana områden inte är helt rättvisande eftersom denna inte visar på att i de perifera 

urbana områdena, där många fattiga och marginaliserade grupper bor, så är tillgången till 

vatten långt ifrån tillräcklig.203

     Vidare tas aspekten vatten kontra hälsa upp och FN hävdar att orent vatten, tillsammans 

med dålig renhållning, har krävt fler liv under det senaste århundradet än någon annan 

orsak,204 och de uttrycker sig rent av i termer att vattenkrisen tar fler liv genom sjukdomar än 

något krig gör genom vapen. 205  Att det varje år dör 2.2 miljoner människor i 

utvecklingsländer av sjukdomar associerade med bristande tillgång till säkert dricksvatten, 

otillräcklig renhållning och bristande hygien, vilka hade kunnat förhindras, går vidare att läsa 

i FN:s texter.206

     En annan aspekt av hur vattenproblematiken påverkar människor som FN belyser är att 

tillgången till vatten har en direkt inverkan på mat-säkerheten.207 De skriver att beräkningar 

                                                 
197 UNDP (2006) s. 5 
198 UN-Habitat (2006) s. 8 
199 Ibid. s. 2 
200 UNDP (2006) s. 57 
201 Ibid. s. 53 
202 UN -Habitat (2006) s. 7 
203 UN (2006) s. 471 
204 UNDP (2006) s. 21 
205 Ibid. s. 1 
206 UN-Water (2006b) s. 5 
207 UN-Water (2006a) s. 5 
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visar att över en biljon människor idag lever i länder och regioner där det inte finns tillräckligt 

med vatten för att möta matbehovet och andra materiella behov.208 Det är degraderingen av 

vattenresurser som hotar mat-säkerheten menar FN och i och med detta hotas miljontals 

människors liv, speciellt i utvecklingsländerna.209

     En ytterligare aspekt av mänsklig säkerhet kring vatten som tas upp är att för lite eller för 

mycket vatten är orsaken till de flesta naturkatastrofer.210 De påpekar att vattenrelaterade 

katastrofer påverkar miljoner människor och äventyrar mänsklig säkerhet.211 Det höga antal, 

den stora skala och ökade påverkan som vattenrelaterade katastrofer haft på senare år har 

resulterat i massiva förluster av människoliv och människors uppehällen, påpekar FN, och 

menar att det speciellt är samhällen i utvecklingsländer som upplever långsiktiga negativa 

konsekvenser av dessa katastrofer.212

     Även kopplat till denna diskussion tar FN upp flertalet exempel, vilka jag inte här har 

utrymme att belysa alla. Ett exempel på hur vattenbrist påverkar befolkningar negativt är dock 

situationen i Amahara-regionen i Etiopien. Denna region har en befolkning på 19 miljoner 

människor och årligen dör här 90 000 barn under fem år av sjukdomar relaterade till bristande 

vatten och renhållning. 213  De belyser också flera exempel på vattenrelaterade 

naturkatastrofers konsekvenser för människor. Ett sådant exempel är tsunamin som inträffade 

den 26/12 2004. Bara i Sri Lanka resulterade denna katastrof i 38 900 döda och det gjorde 

443 000 personer i landet hemlösa och skadorna på hem, infrastruktur, ekosystem och 

jordbruksland var enorma.214

     Efter denna genomgång kan jag göra sammanfattningen att FN uttrycker det som att 

problem kopplade till vatten, som exempelvis vattenbrist och vattenrelaterade katastrofer, är 

direkta hot emot mänskligheten och de säger bland annat att vattenkrisen tar fler liv genom 

sjukdomar än något krig gör genom vapen. De uttrycker hotet som växande, speciellt i 

utvecklingsvärlden, med Afrika söder om Sahara i spetsen, där vattenproblem beskrivs som 

ett större hot emot mänsklig säkerhet än våldsamma konflikter. De uppmärksammar att det är 

speciellt för fattiga människor i vissa regioner som problemen uppenbarar sig och påpekar att 

en förbättrad vattensituation krävs för utveckling och fattigdomsminskning och att det är 

nödvändigt för att kunna rädda miljontals liv i sårbara samhällen. 

                                                 
208 UN (2006) s. 254 
209 Ibid. s. 167 
210 UNDP (2006) s. 158 
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     Utifrån denna diskussion kan slutsatsen dras att FN konstruerar vattenfrågan som en 

säkerhetsfråga för åtminstone vissa civilisationer eftersom de alltså uttrycker vattenproblemen 

som ett direkt hot emot mänskligheten och personers överlevnad. Att de säger att vattenfrågan 

är en allvarligare säkerhetsfråga för människor i utvecklingsländer än militära konflikter är ett 

klart bevis för hur de gör frågan säkerhetsmässig och upplyfter den som en existentiellt 

hotande fråga för civilisationer. De uttrycker det dock inte som en säkerhetsfråga för hela 

jordens befolkning utan främst för civilisationerna i utvecklingsländer och då framförallt för 

de fattigaste delarna av dessa befolkningar. 
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6. SLUTSATSER OCH AVSLUTANDE ANALYS 
I detta avsnitt skall de generella slutsatserna om problemet redovisas och avslutande analyser 

göras. Detta för att knyta samman uppsatsens olika delar och skapa en helhetsbild av vad den 

kommit fram till. 

     Slutsatserna gällande frågeställningarna kommer att läggas fram och en återknytning göras 

till det teoretiska ramverket, så som det presenterades i Figur 1: Buzans dimensioner av 

säkerhet för att cirkeln nu skall slutas. 

     Poängen i uppsatsen var ur en konstruktivistisk synvinkel att FN genom sina texter kan 

forma ett meningsskapande, vilket är den ultimata formen av makt. Då språket ses som en 

mekanism för konstruktionen av den sociala verkligheten kan de idéer som FN för fram med 

hjälp av sitt språk i texterna om vatten ligga bakom hur verkligheten faktiskt konstrueras och 

upplevs. 

     För att sammanfatta resultatet av vad jag här kommit fram till bör nämnas att FN tillskriver 

vattenfrågan topprioritet och ansluter sig uttryckligen till dem som hävdar att säkerhetsfrågan 

bör ses som flerdimensionell och att vattenfrågan kan ses som en säkerhetsfråga. 

     Gällande vilken form av säkerhetsfråga organisationen eventuellt konstruerar vattenfrågan 

som kan inledningsvis nämnas att de inte framställer det som en militär säkerhetsfråga för 

stater. De poängterar samarbete i högre grad än konflikt och utmålar inte vattenfrågan som 

avgörande för en stats militära säkerhet. Det utesluts inte helt att vattenfrågan skulle kunna bli 

en militär säkerhetsfråga, men frågan tillskrivs inte topprioritet ur militär säkerhetssynvinkel 

så därav har jag kommit till dessa slutsatser. 

     Vidare, gällande den politiska aspekten av säkerhet, berörs inte detta överhuvudtaget vilket 

för mig gör det uppenbart att FN inte konstruerar vattenfrågan som en politisk säkerhetsfråga. 

Gällande denna sektor anser jag inte att tolkningen på något vis bör betvivlas. 

     När det gäller den ekonomiska sektorn för säkerhet så berör inte FN:s texter om vatten 

frågan om säkerhet för den internationella ekonomin, varför jag utan tvivel drar slutsatsen att 

de inte konstruerar vattenfrågan som en säkerhetsfråga för den internationella ekonomin. 

Vattenfrågan uttrycks som viktig för både staters och individers ekonomier, men frågan 

uttrycks inte som ekonomiskt sett avgörande för befolkningens överlevnad eller som en 

ekonomisk fråga som är existentiellt hotande för individer, varför jag kommer till slutsatsen 

att vattenfrågan inte konstrueras som en ekonomisk säkerhetsfråga för stater eller individer.  

     Om vi övergår till den samhälleliga säkerhetssektorn och hur FN lägger fram vattenfrågan 

är slutsatsledningen svår. För att en fråga skall vara en samhällelig säkerhetsfråga måste den 
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uttryckas som hotande för en kollektiv grupps identitet, som Buzan m.fl. argumenterar. Då FN 

i sina texter uttrycker det som att ursprungsbefolkningar har tvingats iväg ifrån sina 

traditionella boplatser på grund av vattnet hävdar jag att den kollektiva identiteten kan vara 

hotad. I andra fall kopplade till den samhälleliga sektorn som FN berört framställs inget 

sådant kollektivt identitetshot så i dessa fall bör vattenfrågan inte ses som en samhällelig 

säkerhetsfråga. Det kan alltså sägas finnas vissa ovanliga fall då FN uttrycker vattenfrågan 

som en samhällelig säkerhetsfråga. Här är dock mina belägg svagare än gällande de andra 

säkerhetssektorerna bör tilläggas och tolkningen var svårare att komma fram till. 

     Gällande miljösektorn av säkerhet och referensobjektet miljöer och arter så uttrycker FN 

att vattenekosystemens degradering är en överlevnadsfråga för miljöer och arter och 

organisationen förutspår att jordens miljöer och arter är hotade på grund av vattenfrågan. 

Därmed är det helt tydligt att FN konstruerar vattenfrågan som en miljömässig säkerhetsfråga 

för miljöer och arter. Gällande denna säkerhetssektor är beläggen mycket starka då 

vattenfrågan verkligen uttrycks som ett avgörande hot. Vidare, gällande miljömässig säkerhet 

för civilisationer så uttrycker FN det som att problem kopplade till vatten är direkta hot emot 

mänskligheten och personers överlevnad och att vattenfrågan är ett större säkerhetshot för 

människor än vad våldsamma konflikter är. Därmed hävdar jag att FN konstruerar 

vattenfrågan som en miljömässig säkerhetsfråga för civilisationer, men då främst 

civilisationer i utvecklingsländerna och de fattigaste segmenten av dessa civilisationer. 

Argumenten här är relativt starka, även om det är än mer uppenbart hur FN konstruerar 

vattenfrågan som en miljömässig säkerhetsfråga för miljöer och arter. 

     Detta utgör alltså min tolkning av de idéer som FN lagt fram och en annan förståelse är 

givetvis möjlig. Jag har dock i avsnittet Resultatredovisning försökt att lägga fram 

argumenten som jag grundar mina tolkningar på för att underbygga argumentationen och de 

generella slutsatser som här redovisats. Som mitt resonemang indikerar är argumentationen 

starkare gällande vissa punkter än andra och i vissa fall handlar det om en gradskillnad 

gällande huruvida jag har tolkat det som att FN framställt vattenfrågan som en säkerhetsfråga 

för specifika säkerhetssektorer eller inte. Exempelvis ses vattenfrågan som en viktig 

ekonomisk fråga och det uttrycks som att frågan har konfliktpotential, men ändå menar jag att 

uttrycken inte varit så starka att de uppfyllt kraven för att klassas som en ekonomisk eller 

militär säkerhetsfråga så som detta framställts av Buzan m.fl. Slutledningen gällande 

problemet har alltså som detta indikerar inte varit en spikrak väg utan snarare en komplicerad 

tolkningsprocess skulle jag vilja uttrycka det. Därför vill jag vara ödmjuk med mina resultat 

men ändå hävda att jag ser mina slutgiltiga tolkningar som rimliga eftersom jag försökt 

 43



underbygga argumentationen, utifrån uppsatsens perspektiv på säkerhet, med klara och 

tydliga argument. 

     För att efter denna diskussion återknyta till den teoretiska analysmodellen i Figur 1: 

Buzans dimensioner av säkerhet vill jag sammanfatta det just förda resonemanget kring 

resultatet gällande de olika säkerhetssektorerna i följande figur: 

 

 

Figur 2: FN:s konstruktion av vattenfrågan kopplad till Buzans dimensioner av säkerhet 
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Figuren visar bildligt de resultat som här redovisats; att FN i starka termer konstruerar 

vattenfrågan som en miljömässig säkerhetsfråga för miljöer och arter och även som en 

miljömässig säkerhetsfråga för civilisationer, dock i något mindre starka termer och med 

något svagare argument. Bredvid detta konstruerar de också vattenfrågan som en samhällelig 

säkerhetsfråga i vissa specifika, mer ovanliga, fall. Gällande de resterande säkerhetssektorerna 

konstruerar inte FN vattenfrågan som en verklig säkerhetsfråga. 

     Detta är de slutsatser jag kommit fram till utifrån det valda teoretiska perspektivet på 

säkerhet. Det bör därför påpekas att om jag valt en annan teoretisk utgångspunkt och sett på 

säkerhet ifrån ett annat perspektiv än Buzan hade uppsatsens resultat givetvis sett annorlunda 

ut. Med det traditionella perspektivet på säkerhet hade jag exempelvis enbart fokuserat på den 

militära dimensionen av säkerhet och då kanske kommit fram till att FN inte alls konstruerar 

vattenfrågan som en säkerhetsfråga. Som tidigare diskuterats anser jag dock att det var mer 
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fruktbart att ta ett flerdimensionellt säkerhetsperspektiv och därmed angripa problematiken ur 

olika infallsvinklar. 

     Vidare vill jag också påpeka att av mina resultat kan jag egentligen bara dra de slutsatser 

som gjorts om hur FN i sina texter om vatten konstruerar frågan som en säkerhetsfråga ur 

vissa aspekter och andra inte, vilka redovisats. Längre än så kan jag inte komma i mina 

slutsatser och jag säger inte att mina resultat exempelvis innebär att vattenfrågan är en 

miljömässig säkerhetsfråga för arter och miljöer men att det inte är en militär säkerhetsfråga. 

Olika aktörer kan konstruera en fråga på olika vis då det hela är subjektivt. Jag menar dock att 

FN kan ha en stor påverkansmakt så därför valde jag denna organisation, däremot inte sagt att 

de nödvändigtvis påverkar och omformar alla andra aktörers idéer. 

     För att relatera till avsnittet Tidigare forskning är en intressant aspekt diskussionen kring 

militär säkerhet och om vatten är en källa till konflikt eller samarbete. Här kan slutsatsen dras 

att FN:s position tycks luta mer emot vattnets samarbetsmässiga karaktär än majoriteten av 

författarna i den tidigare forskningen tenderat göra. Speciellt skiljer sig FN:s åsikterna ifrån 

Gleick som hävdar att vattenkonflikter oundvikligen kommer att bryta ut. En sådan ställning 

tar nämligen inte FN som poängterar den samarbetsmässiga naturen runt vatten framför att det 

skulle vara en källa till ren militär konflikt. Dock kan jag se att FN:s ståndpunkter är relativt 

överrensstämmande med Lowin som hävdar att stater inte gått ut i krig direkt över frågan om 

vatten. Detta är något som även hävdats i FN:s texter där det bland annat argumenterats att när 

stater går ut i krig så är det oftast över någonting mycket oviktigare än vatten. 

     Överhuvudtaget ser jag det som speciellt intressant att FN tenderar att inte konstruera 

vattenfrågan som en avgörande militär säkerhetsfråga. Denna aspekt på säkerhet har ofta varit 

en tvistefråga i diskussionen om vatten och säkerhet och att FN inte konstruerar vattenfrågan 

som en militär säkerhetsfråga menar jag kan göra att andra aktörer i världen får influens av 

detta och också kan börja luta emot att ta den ställningen. I sådana fall, om aktörer i världen 

ser det som att vattenfrågan inte är en militär säkerhetsfråga, bör frågan ur en konstruktivistisk 

synvinkel inte heller i praktiken bli en sådan eftersom verkligheten enligt denna teoretiska 

utgångspunkt konstrueras socialt.  

     Vidare är det intressant att tänka över vilken fortsatt forskning som skulle kunna följa på 

denna uppsats. En tänkvärd fortsättning kunde vara att undersöka hur FN:s konstruktion av 

vattenfrågan i verkligheten påverkar andra aktörer i världen för att se om de verkligen har en 

påverkanskraft och är normsättande på detta område eller inte, även om detta antagligen 

skulle vara en mäktig uppgift att ta sig an. Vidare hade man kunnat undersöka om det är 

någon annan konstruktion jag borde ha tittat på först, om någon annan aktör är mer 
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normsättande på området. I mitt fall har jag dock valt en, enligt mig, rimlig infallsvinkel som 

jag stått fast vid, men i en större undersökning hade man kunnat försöka gå mer på djupet med 

var den normsättande makten verkligen ligger.   

     Jag anser mig dock nu ha nått uppsatsens syfte då detta bestod i att analysera kopplingen 

mellan vatten och säkerhet genom att undersöka hur FN konstruerar vattenfrågan i eventuella 

säkerhetstermer. Dessa undersökningar har gjorts och resultatet av det hela är vad jag nu har 

diskuterat i denna avslutande analys. 
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