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Abstract 
 
1.1 billion people are today living without sustainable access to improved water. The debate 

over the water sector has been dominated by the discussion over whether public or private 

actors are the most competent to manage it. In this paper the arguments pro and contra the two 

positions are presented to try to overview the debate and to try to find new ways to approach 

the question of the people living without clean water. By examining possible alternatives 

towards the discussion of public and private actors, it might result in some new approaches on 

how to move closer towards a solution. One alternative is local, small- scale projects which 

focus on the situation of the targetgroup in most need. I have in this paper tried to find signs 

of that the debate is changing in a way that would bring positive outcomes for the people 

living without access to improved water. The debate is changing, both the private as well as 

the public sector is changing their ways of working and the alternative approach is increasing 

its influence. Hopefully the debate can move away from the discussion of ideology and 

acknowledge the strengths of each other to result in possible solutions of the water problems. 

With the increasing interest and concern for the question of water there is thus an opportunity 

for a change in the debate that would benefit the ones living without sustainable access to 

improved water. 
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Förkortningar 
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UNICEF – United Nations Children’s Fund 

WB – World Bank (Världsbanken) 

Tabellförteckning 
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Tabell 3. Kännetecken inför framtiden inom den privata och den offentliga sektorn (s.40) 

Figurförteckning 

 

Figur 1. Modifierad variant av Hettnes diskursfigur (s. 10) 

Figur 2. Olika typer av privata och offentliga alternativ inom vattensektorn (s. 18) 
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1 Inledning 

”The human right to water entitles everyone to sufficient, safe, acceptable, 

physically accessible and affordable water for personal and domestic use”  

- U.N. General Comment No. 15 on the right to water, 2002 (UNDP, 2006, s.26) 

 

1,1 miljarder människor har inte tillgång till rent vatten som situationen ser ut idag. Att ha 

otillräcklig tillgång till vatten definieras av Förenta Nationerna (FN) efter tre dimensioner av 

vattensäkerhet. Dessa är kvalitet, kvantitet och närhet. Enligt definitionen ska vattnet komma 

ifrån inomhusanslutningar, pumpar, vattenposter eller skyddad källa för att leva upp till målet 

om kvalitet. De som inte har rent vatten enligt begreppsförklaringen är de som erhåller sitt 

vatten genom försäljare, tankbilar, oskyddade brunnar och källor eller använder buteljvatten. 

Definitionen av rent vatten innebär att varje person har tillgång till en viss kvantitet och 

minimigränsen för detta är uppsatt till 20 liter per dag. Dimensionen för närhet är att vattnet 

ska komma från en källa inom en radie av en kilometer från hemmet. Dessa definitioner är 

dock problematiska eftersom det inte är så skarpa skillnader i verkligheten, t ex. kan man ha 

en anslutning som inte tillhandahåller vatten under hela året. (UNDP, 2006, s.80f) 

Majoriteten av de 1,1 miljarder människor som idag inte har tillgång till rent vatten utan 

lever på mindre än 20 liter per dag använder ca 5 liter. Utan tillgång till rent vatten försämras 

människors livssituation drastiskt. Vattenburna sjukdomar som malaria och diarré sprids 

lättare, vilket bl a leder till att barnadödligheten ökar men också till minskad arbetsförmåga 

hos befolkningen. Kvinnor och barn tvingas spendera mycket tid på att gå långa sträckor för 

att hämta vatten vilket leder till att de inte kan arbeta eller gå i skolan i lika stor utsträckning 

vilket får konsekvenser som bl a lägre utbildningsnivå och minskad produktion. (UNDP, 2006, 

s.2ff). Detta är ett stort misslyckande. Det går att finna botemedel mot svåra sjukdomar, 

teknik utvecklas i rasande fart men alla människor har inte tillgång till det mest 

grundläggande för sin överlevnad. Det är svårt och komplicerat för oss som har obegränsad 

tillgång till rent, billigt vatten direkt från kranen att förstå men det är verklighet för många 

människor. Det är inte mängden vatten som orsakar bristen utan oförmågan att producera och 

distribuera det, det går alltså att förändra situationen (Segerfeldt, 2003, s.24).  

Trots att det har skett en förbättring under de senaste åren återstår det fortfarande 

mycket arbete innan situationen kan förbättras. År 1990 hade 78 % av världens befolkning 

tillgång till rent vatten, 2004 hade den siffran ökat till 83 %. I vissa världsdelar är 

millenniemålet att halvera antalet människor som lever utan till tillgång till rent vatten till 
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2015 nära att uppfyllas medan det går betydligt mycket sämre i andra delar, speciellt i Afrika. 

(UNICEF, 2006) 

Debatten om hur människors behov av tillgång till rent vatten ska kunna tillgodoses har 

pågått under en längre tidsperiod. En stor del av debatten har handlat om vem som ska äga 

och sköta vattentillgångarna, i och med varufiering av allmännyttan i många länder har även 

vattensektorn blivit aktuell. Både den privata och den offentliga sektorn har presenterat olika 

argument för att de är bäst anpassade för att sköta vattensektorn vilket sedan ofta har bemötts 

med kritik från den andra sidan. Problemet med både offentliga och privata projekt är dock att 

de sällan har nått de människor som behöver det mest. Vattennätverk är exempelvis ofta inte 

skapade för att nå de fattigaste delarna av städer utan eliterna prioriteras. Det finns också ett 

dilemma i att de fattigaste sällan har råd att betala för att få vatten draget till sitt område. Det 

är främst de allra fattigaste som inte har tillgång till vatten, två tredjedelar av de 1,1 miljarder 

människorna som inte har tillgång till rent vatten lever under 2 US dollar per dag. (UNDP, 

2006 s. 49,86) 

Förutom den diskussion som har fått mest uppmärksamhet, dvs. den om privat kontra 

offentligt kan det tänkas finnas alternativ som inte har fått lika mycket plats i debatten. Dessa 

alternativ kan t ex. vara mer småskaliga projekt som sköts lokalt och som inte kräver så stora 

investeringar. Dessa är ett alternativ för de människor som inte prioriteras av de stora 

projekten och som inte har råd att ta del av dem.  

Jag oroar mig mycket för det stora antal människor som lider brist på vatten och jag vill 

därför undersöka hur debatten kring detta ser ut för att se om det finns tecken på att den håller 

på att förändras i en positiv riktning för dessa människor. I denna uppsats kommer 

argumenten för och emot offentlig respektive privat sektor samt deras bemötande av kritiken 

att presenteras. Den kommer också att beröra alternativ till diskussionen om privat kontra 

offentligt för att försöka finna tecken på förändring.  

1.1 Syfte och frågeställningar  

Problemet som denna studie utgår ifrån är att 1,1 miljarder människor i världen inte har 

tillgång till rent vatten. Det jag vill uppnå med denna studie är att försöka förstå varför det 

ännu inte har gått att finna en lösning på detta problem trots den livliga debatten. Syftet med 

uppsatsen är: att undersöka debatten för att utröna vad som diskuteras och inte diskuteras och 

därmed försöka se vad som saknas för att den ska bli mer relevant för de människor som inte 

har tillgång till rent vatten och vilka tecken det finns på att den håller på att förändras i den 

riktningen.  
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För att klarlägga mitt syfte växer tre frågeställningar fram: 

 

• Hur har argumenten kring offentligt respektive privat ägande och skötsel av 

vattensektorn sett ut? 

 

• Hur har argumenten sett ut kring småskaliga vattenprojekt? 

 

• Hur håller argumentationen på att förändras för att debatten ska kunna vara till gagn 

för de 1,1 miljarder människorna som inte har  tillgång till rent vatten? 
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2 Metod 
Nedan kommer jag att presentera den metod jag har valt för att angripa mitt syfte och mina 

frågeställningar. Dessutom kommer den tankefigur och de källor jag valt att presenteras. 

2.1 Argumentationsanalys 

Jag kommer att använda mig av argumentationsanalys för att studera hur diskussionen mellan 

privat och offentlig sektor inom vattensektorn har sett ut. Genom olika argument försöker 

motstående parter övertyga människor om en handlingsriktning, en värdering eller en 

verklighetsbeskrivning genom att presentera logiska argument för dem. I fallet med debatten 

om vattensektorn är det förespråkarna, dvs. de som argumenterar för att den offentliga sektorn 

ska ha huvudansvaret för vattenförsörjningen som står på ena sidan och förespråkarna för den 

privata sektorn som står på den andra sidan. En argumentationsanalys kan ha olika syften och 

i denna studie används denna metod av främst två skäl. Det ena syftet är deskriptivt, jag 

ämnar försöka rekonstruera argumentationen för att förklara hur debatten ser ut och ge en 

överblick. Det andra syftet är att försöka avgöra om argumenten har beviskraft, dvs. om de 

stärker eller undergräver respektive ståndpunkt. I denna studie finns det två teser vilka är att 

både förespråkare för den privata respektive den offentliga sektorn hävdar att de är den bästa 

aktören för vattensektorn. Jag börjar med att presentera argumenten för de båda sidorna för att 

sedan presentera kritiken som har riktats emot dem för att avslutningsvis ta upp hur de har 

svarat på kritiken. (Bergström & Boréus, 2005, s.89-94) 

Jag ämnar göra en deskriptiv argumentationsanalys enligt Toulmins modell. Detta 

innebär att ett antal delar av argumentationen skiljs ut. Den första delen är ”claim” som är det 

påstående som det argumenteras för. I detta fall är det att offentliga aktörer eller privata 

aktörer är de bästa. En annan del av argumentationen är ”data”, dvs. de fakta som 

förespråkaren lägger fram för att övertyga och underbygga påståendet, vilket också kan 

uttryckas som argument. Den tredje byggstenen som används är ”warrant”, berättigandet till 

varför argumentet leder till ett påstående, premisserna som här skulle vara att den 

offentliga/privata sektorn bör sköta vattensektorn. Utifrån dessa byggstenar går det sedan att 

göra en argumentationsanalys. (Bergström & Boréus, 2005, s.108ff) 

Diskussionen om privat kontra offentligt inom vattensektorn är dock inte uppbyggd som 

en vanlig debatt med påståenden som underbyggs av data och berättiganden och som sedan 

möts av motargument. Det som presenterades ovan kan därför endast användas som en ram 

för vad jag ämnar göra. Det är dock inte möjligt att göra en argumentationsanalys i traditionell 
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anda utan den måste anpassas efter hur debatten i det här fallet ser ut, vilket kommer att leda 

till att den kommer att se något annorlunda ut.  

2.2 Tankefigur 

För att konkretisera hur denna studie kommer att byggas upp kan Hettnes figur över diskurser 

användas1. Dennes figur består av en triangel som balanserar ett av hörnen som botten. De tre 

hörnen i figuren representerar, det högra; staten, det vänstra; marknaden och det hörn som 

balanserar triangeln: civilsamhället. I fallet med debatten om vattensektorn representeras 

hörnen i Hettnes triangel av följande: det högra hörnet som har aktörer som förespråkar 

offentlig skötsel och ägande av vattensektorn där staten har ansvaret och skyldigheterna för att 

leverera vatten. Det vänstra hörnet består av marknadens aktörer vilka bl a är Internationella 

Valutafonden och Världsbanken som förespråkar privat ägande och skötsel. Att det är privat 

innebär att kommersiella intressen i olika former och grader är inblandade i vattenservicen. 

Andra aktörer är de stora internationella företagen inom branschen, de tre största är Veolia 

Environment, Thames Water och Suez (UNDP, 2006, s.92). Enligt Hettne representerar de två 

övre hörnen i figuren tillsammans mainstreamdebatten. Detta stämmer bra överens med 

vattensektorn då fokus i debatten ligger på privat eller offentligt ägande och skötsel medan 

andra diskussioner trängs undan. Det tredje hörnet representerar enligt Hettne kontrapunkten 

till mainstreamdebatten. Denna representerar en avvikande eller alternativ ståndpunkt 

gentemot den debatt som förs på mainstreamnivå. Det kan dock finnas flera kontrapunkter 

som verkar samtidigt. Pilen i figuren som pekar ifrån kontrapunkten emot mainstreamdebatten 

åsyftar denna alternativa kraft som försöker att förändra eller påverka mainstreamdebatten. 

Ibland kan åsikterna härifrån påverka debatten så att kontrapunkten helt enkelt upptas i 

mainstreamdebatten vartefter det bildas en ny kontrapunkt. I detta hörn kan man i fallet med 

debatten om vattensektorn tänka sig återfinna förespråkare för småskaliga, decentraliserade 

lösningar av vattenproblematiken som i många fall förespråkas av civilsamhället. Genom 

denna tankefigur går det att undersöka hur debatten har sett ut och ser ut både på 

mainstreamnivå och från den eventuella kontrapunktens synvinkel. (Hettne, 2007) Något som 

bör uppmärksammas är att förespråkarna och aktörerna nödvändigtvis inte endast rör sig inom 

ett av triangelns hörn. Staten som har placerats i det högra hörnet är även en viktig aktör för 

privatisering eftersom det ofta är statens beslut att tillåta privat inblandning i vattensektorn 

även om det kan ske p.g.a. tryck från andra aktörer. Även aktörer från civilsamhället kan 
                                                 
1 Hettne utgick på föreläsningen 25/9- 07 från triangeln, mer information om resonemanget återfinns i Hettne, 
Björn, (ed.), 2008, Sustainable Development in a Globalized World, Palgrave Macmillan, Houndmills, 
Basingstoke 
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återfinnas som offentliga förespråkare, det finns inte nödvändigtvis en motsättning emellan 

dessa. Uppdelning är inte självklar utan samarbeten och förflyttningar mellan hörnen är 

förekommande, något som är naturligt då debatten förändras och utvecklas. Varför aktörerna 

har placerats i det hörn de har är för att det finns ett behov av att identifiera aktörer för 

positionerna även så dessa kan vara förekommande i flera hörn.  
Figur 1. Modifierad variant av Hettnes diskursfigur 

 

Positionerna inom debatten om vattensektorn 

 

Privata förespråkare  Mainstream          Offentliga förespråkare  

      

 

 

 

 

 
                     Kontrapunkt          

Förespråkare för småskaliga/lokala projekt 

 

 

Genom att använda mig av den tankefigur som presenteras ovan ämnar jag att undersöka hur 

debatten på mainstreamnivå har sett ut genom att granska argumenten och kritiken för de 

motstående sidorna. Jag kommer också att undersöka om och hur mainstreamdebatten har 

anpassat sig efter den kritik som har riktats emot den för att hitta fram till en debatt som är 

mer konstruktiv. För att undersöka detta närmre kommer jag också att undersöka en eventuell 

kontrapunkt, vad som kännetecknar den och se om det finns tecken på att denna skulle kunna 

upptas i mainstreamdebatten och då leda till att fler människor får tillgång till rent vatten.  

 Fokus kommer att ligga på debatten kring offentligt respektive privat ägande och skötsel 

av vattensektorn eftersom det är denna diskussion som har fått mest utrymme i debatten om 

vattensektorn. För att väga upp denna debatt och försöka se utanför ramarna kommer också en 

eventuell kontrapunkt att undersökas. 
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2.3 Källor och källkritik 

För att uppnå mitt syfte kommer jag att använda mig av olika sekundära källor som har valts 

ut för att spegla debatten så översiktligt som möjligt. Dokument från FN har använts, främst 

Human Development Report 2006 som behandlar vatten. Även Världsbankens hemsida är 

relevant då dessa har varit högt involverade i frågan kring vattenprivatiseringar. Jag kommer 

också att söka information i litteratur där både de som är negativa mot privatiseringar av 

vattensektorn och de som är positiva till den representeras. Genom dessa författares 

referenslistor kan jag sedan finna fördjupad information om ämnet. Även olika 

organisationers hemsidor som är aktörer i debatten, bl a olika lobbygrupper och 

intresseorganisationer kommer att utgöra mina källor. Dessa hemsidor har ofta länktips till 

relaterade hemsidor vilket utökar källmaterialet ytterligare. Genom att söka i databasen ELIN 

kommer jag att finna artiklar relaterade till ämnet som har blivit utgivna i olika tidskrifter.  

Källorna kommer från både större internationella organ, olika institut och dess forskare, 

mindre icke-statliga organisationer och påverkansgrupper. Dessa har alla olika 

utgångspunkter och agendor varför det är viktigt att se på många olika sorters källor, både 

negativa respektive positiva till privatiseringar såväl som mindre och större organisationer. 

Genom att göra detta kommer jag att försöka skapa den mest sanningsenliga och övergripande 

bilden av hur debatten ser ut. 

 Det är av hög relevans att källorna granskas noga och detta gör jag genom att använda 

de fyra källkritiska principerna som Torsten Thurén tar upp i sin bok ”Källkritik” (2005). 

Dessa fyra principer är; äkthet, att källan är det den utger sig för att vara, tidssamband, vilket 

avser tidsavståndet mellan händelsen som beskrivs och berättelsen om denna, oberoende 

vilket innebär att källan inte återger någon annans text och tendensfrihet vilket avser att 

källans återgivning är fri från personliga intressen. (Thurén, 2005) 

 Enligt min bedömning lever alla källorna upp till kraven om äkthet, det finns inga 

invändningar mot detta. Tidssambandet åsyftar att om tiden mellan händelsen och 

återgivningen är lång finns det större risk för att fel kan förekomma i källan. De händelser 

som avhandlas i denna studie har ägt rum inom de senaste 50 åren och jag har inte kunnat se 

några tecken på en felaktig återgivning och bedömer därför att deras trovärdighet är stor. Alla 

källor som används i den här studien är dock sekundärkällor vilket ökar risken för att de inte 

är oberoende eftersom en viss förvrängning av materialet kan ske men eftersom mycket av de 

fakta som presenteras i den här studien kan återfinnas i flera olika källor kan den anses ha stor 

trovärdighet. (Thurén, 2005, s.19-65)  
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När det gäller tendensfrihet finns det vissa källor som uppenbart är tendensiösa. Men 

eftersom denna studie syftar till att studera en debatt där det finns två motstående sidor som 

framför sina argument är detta inget problem utan en självklar del. De allra flesta källorna är 

partiska och väljer sida i denna debatt och beskriver därför situationen utifrån sina 

övertygelser. Detta gör att trots att dessa hänvisar till andra källor så är det uppenbart att de 

väjer att endast belysa en sida av saken och försöker övertyga läsaren om att deras argument 

är starkast. Detta gäller främst böckerna ”Blue water”, ”The water business”, ”Krig om 

vattnet”, ”Vatten- rättighet eller handelsvara” och ”Vatten till salu”. Dessa utmärker sig 

eftersom de mycket sällan erkänner den andra sidans argument. De flesta av källorna är mer 

eller mindre vinklade men det som karaktäriserar de mer pålitliga källorna är att de är mer 

mångfacetterade eftersom de trots att de tar ställning kan förhålla sig positiva till argument 

från motstående sida. Dessa representeras av rapporterna från Världsbanken, ”The new 

economy of water” och ”Privatisation of water”. De olika argumenten kan inte ifrågasättas 

eftersom det ofta inte handlar om de är falska eller sanna och jag har ingen anledning att 

ifrågasätta källornas återgivning av siffror men genom att ta med källor från båda sidor 

förstärks trovärdigheten för dessa. Jag använder mig också i stor utsträckning av United 

Nations Development Programme (UNDP) Human Development Report 2006 för 

faktadelarna, denna balanserar mellan sidorna något och redogör för båda sidors argument 

samt förmedlar trovärdiga uppgifter. (Thurén, 2005, s.66-86) 

2.4 Avgränsning 

När det talas om vatten nämns ofta också sanitet, eftersom dessa två är starkt 

sammankopplade. Jag har valt att endast beröra debatten kring vatten p.g.a. att det är denna 

som det ligger mest fokus på. För att komma till rätta med vattenproblematiken bör det dock 

finnas en medvetenhet om att även sanitetsfrågor måste hanteras.  

 

Jag har valt att koncentrera mig på debatten om vattensektorn i relation till utvecklingsländer. 

Detta eftersom det är där de 1,1 miljarder människorna utan tillgång till rent vatten finns. Det 

har funnits diskussioner om vattensektorn över hela världen men det mest angelägna är det 

som rör dem som står helt utan tillgång till rent vatten.  
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3 Bakgrund: Framväxten av debatten 

Diskussionen om offentligt kontra privat har varit aktiv under en längre tid.  

Argumenten för att marknadens aktörer ska sköta vattensektorn uppstod som starkast i 

början 1990- talet, efter en lång period av statlig skötsel. Efter den finansiella krisen i 

Ostasien och kraftig kritik tonades dock marknadens roll ner för att under 2000- talet 

återigen växa sig starkare.  

Historiskt sett har staten varit den aktör som har ansvarat för vattensektorn och detta är 

det mest vanliga även idag. Den offentliga sektorn står för mer än 70 % av alla investeringar 

och färre än 3 % av befolkningen i utvecklingsländer får delvis eller helt sin vattenservice från 

privata företag. Det finns dock trender som visar att antalet människor som får sitt vatten från 

privata företag är på väg att öka. År 1990 ”servades” 51 miljoner människor av privata företag 

medan 2002 hade den siffran ökat till 300 miljoner. (UNDP, 2006, s.89) 

Privat skötsel av vattensektorn är inget nytt fenomen utan redan på 1800- talet var 

privata företag de främsta leverantörerna av vatten i Europa och USA. Argumenten för detta 

var i många fall att då staten höll sig utanför servicesektorn kunde skatterna hållas låga. Dessa 

småföretag fick dock utstå stor kritik p.g.a. brist i både tillgången och servicen vilket gjorde 

att kommuner i stor utsträckning tog över ägandet och skötseln av vattensektorn i slutet på 

1800-talet (Gleick, m.fl. 2002, s.23, UNDP, 2006, s.89). På 1980- talet uppstod debatten igen 

som ett svar på den offentliga sektorns misslyckanden och frustrationen över att FN: s 

Internationella Vattenårtiondet (1981-1990), vars intention var att se till att alla människor 

hade tillång till rent vatten inom ett årtionde misslyckades. Vattenprivatiseringar började från 

och med den här tidpunkten att ingå i policyrekommendationerna från Världsbanken och 

Internationella valutafonden (IMF) som en del av Strukturanpassningsprogrammen (SAP). År 

1992 arrangerade FN en konferens i Dublin om vatten, vilket blev startskottet för en intensiv 

debatt om vattenprivatiseringar. Vid denna konferens antog man fyra principer varav en var 

att man förklarade att vatten ska betraktas som en vara med ett ekonomiskt värde. Tidigare 

hade vatten betraktats som en mänsklig rättighet, inget som kan köpas och säljas, så detta 

ställningstagande kom därför att leda till en omfattande debatt. Argumentet för deklarationen 

var att om vatten är gratis värdesätter inte människor det och slösar då med det, därför ska alla 

kostnader täckas av intäkter från konsumenterna. (Gleick m.fl. 2002, s.6, Magdahl, m.fl. 2006, 

s.7f, Segerfeldt, 2003, s.123, Sjölander- Holland, 2003, s.20) 

 Mellan 1990 och 1997 ökade antalet privata vattenprojekt i utvecklingsländer kraftigt 

och totalt implementerades 97 projekt i 35 länder under den här tiden. Koncessioner var den 
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form av privatisering som var vanligast, 49 % var sådana kontrakt och de stod för 80 % av 

investeringarna. Dessa innebär att ett privat företag tar på sig all risk och har ansvar för 

finansieringen och underhållet medan staten fortfarande äger faciliteterna. År 1997 inträffade 

en finansiell kris i Ostasien vilket drabbade vattensektorn hårt eftersom många projekt var 

förlagda här. Koncessionskontrakten krävde stora investeringar från de privata företagen och 

den finansiella marknaden hade varit tveksam till att ge lån utan finansiell säkerhet till 

vattenprojekt vilket ledde till att lånen täcktes upp av företagens balansräkning. Det visade sig 

att kontrakten inte var tillräckligt stabila för att klara av krisen. Många företag förlorade 

därför mycket pengar vilket ledde till att antalet projekt men främst antalet investeringar 

minskade kraftigt efter detta. Kritiken mot det sätt som privatiseringarna hade implementerats 

ökade också under slutet på 1990- talet och statens roll fick förnyad uppmärksamhet. (Marin 

& Izaguirre, 2006, s.1, Silva m.fl. 1998, s.2ff)  

Debatten om offentligt kontra privat avstannade något efter 1997 men argumenten för 

privatiseringar har återupplivats och också förnyats under senare tid vartefter företagen har 

återhämtat sig efter penningförlusterna. Enligt Gleick m.fl. (2002) beror den uppflammade 

debatten på tre faktorer: 

• offentliga aktörer har misslyckats med att förse människor med vatten  

• multinationella företag har ökat sina försök att ta över ansvaret för en större del av 

vattensektorn  

• vissa privata insatser har misslyckats eller har lett till kontroverser 

(Gleick m.fl. 2002, s.iii). 

Att debatten har fått mer uppmärksamhet inom utvecklingsarbetet på sistone beror 

också på millenniemålen. Uppskattningsvis behöver 1,6 miljarder människor ytterligare få 

tillgång till rent vatten mellan 2006 och 2015 om millenniemålet att halvera antalet människor 

som lever utan tillgång till rent vatten skall uppnås. För att klara detta krävs det mellan 24- 

102 miljarder US dollar. Den privata sektorn har setts som en viktig mekanism för att detta 

ska kunna var möjligt. En kommitté ledd av IMF: s förre direktör, Michel Camdessus gav 

2003 ut en rapport uppkallad efter denne där de framhävde privata sektorns betydelse och 

olika sätt för att attrahera privata investeringar till utvecklingsländer. Detta har lett till att 

privata alternativ återigen börjar ta större plats i debatten. (Hall & Lobina, 2006, s.7ff)  

 Trenden visar också att antalet privata projekt ökar igen. Investeringarna är fortfarande 

kvar på en relativt låg nivå eftersom företagen fortfarande är motvilliga att investera i 

utvecklingsländer efter kraschen 1997 men antalet projekt ökar. Istället för former som kräver 

stora investeringar som koncessioner som var vanliga tidigare är nu därför leasingkontrakt 
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och förvaltningskontrakt vanligt förekommande2. År 2005 startade 41 nya projekt, vilket är 

det högsta antalet sedan 1990.3 Privatiseringar av vattensektorn är på frammarsch vilket har 

nytänt debatten. (Marin & Izaguirre, 2006, s.1f, UNDP, 2006, s.92ff) 

Detta är bakgrunden till den debatt vi ser idag om privat kontra offentligt ägande och 

skötsel av vattensektorn. I nästkommande kapitel kommer argumenten för och emot de två 

sidorna presenteras samt deras bemötande av kritiken. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
2 För mer information om olika sorters privata alternativ se s. 17f 
3 För mer information om trender inom privata sektorn se Marin & Izaguirre 2006, s.2 
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4 Begreppsförklaring av offentligt och privat 

Vad som menas med offentligt ägande och skötsel av vattensektorn är relativt enkelt att 

definiera medan privat inblandning är svårare att förklara. Vad som menas med detta 

är dock att vattensektorn i varierande grad antingen sköts eller också ägs av ett privat 

företag.  

Definitionen för offentlig ägande och skötsel av vatten innebär att det är nationella eller 

kommunala myndigheter, distrikt eller departement som ska tillhandahålla vatten. Det är de 

som fattar beslut om och finansierar konstruktioner, operationer och underhåll av faciliteterna. 

Staten är ansvarig för översynen, standardisering och underlättandet av offentlig 

kommunikation och deltagande. En annan form av offentlig skötsel av vattensektorn är att 

kooperativ på lokal nivå har hand om den. Lokala användare går då samman för att 

tillhandahålla offentlig skötsel och översyn av vattnet. (Gleick, m.fl. 2002, s.26f) 

Det är mycket ovanligt att vattensektorn helt ägs av ett privat företag och har helt 

privata leverantörer även om det finns några exempel. Det som istället oftast avses med 

privatisering är olika former av samverkan mellan privat och offentlig sektor, näringsliv och 

stat, på engelska kallat Public- Private Partnerships (PPP) eller Private Sector Participation 

(PSP). Privatisering av vattensektorn innebär således att överföra en del eller alla tillgångar 

eller operationer av ett offentligt vattensystem till privata händer.(Gleick, m.fl. 2002 s.3, Hall 

& Lobina, 2006, s.11, UNDP, 2006, s.91f)  

Det finns flera olika sätt att dela in olika privatiseringsformer i och här kommer två 

olika att tas upp. UNDP:s  begreppsförklaring visualiseras nedan: 
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Tabell 1. Olika sorters privata alternativ 

Option Ownership Management Investment Risk Duration 

(years) 

Examples 

Service 

contract 

Public Shared Public Public 1-2 Finland, 

Maharashtra 

(India) 

Management 

contract 

Public Private 

 

 

 

 

Public Public 3-5 Johannesburg 

(South 

Africa) 

Monagas 

(Venezuela) 

Atlanta 

(United 

States) 

Lease 

(affermage) 

Public Private Public Shared 8-15 Abidjan 

(Côte 

d’Ivorie) 

Dakar 

(Senegal) 

Concession Public Private Private Private 20-30 Manila 

(Philippines) 

Buenos Aires 

(Argentina) 

Durban 

(South 

Africa) La 

Paz- El Alto 

(Bolivia) 

Jakarta 

(Indonesia) 

Privatization 

(state 

divestiture) 

Private Private Private Private Unlimitied Chile, United 

Kingdom 

UNDP, 2006 s. 91 

Den form av privatisering som innebär minst inblandning från privata företag är 

servicekontrakt. Detta innebär att det är ett privat företag som endast sköter underhållet av 

existerande nät. En annan form är förvaltningskontrakt då det privata företaget sköter 

vattendistributionen men den offentliga sektorn äger vattnet och infrastrukturen och därför har 
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ansvaret. En tredje variant är att leasa ut både vatten och infrastruktur under en viss tidsperiod 

för en viss avgift som ofta är baserad på mängden vatten som säljs. Investeringarna sköts då 

av staten men risken delas. Den form av privatisering som har fått mest uppmärksamhet i 

debatten är koncessioner vilket innebär att ett privat företag övertar hela ansvaret för skötseln 

av vattensektorn men att den fortfarande ägs av den offentliga sektorn. 

Koncessionskontrakten specificerar vilka mål företagen åtar sig att uppfylla kring pris, 

utbyggnad och antal kunder som ska nås. För att gottgöra för stora investeringar i början av 

kontraktstiden sträcker det sig ofta över många år. Att vattensektorn ägs helt av ett privat 

företag är mycket ovanligt som nämnts innan men det förekommer i liten skala, exempelvis 

Storbritannien och Chile har helt privatiserade vattensektorer. Förutom de stora företag som 

kanske främst förknippas med fullskalig privatisering finns det i många utvecklingsländer 

också småskaliga entreprenörer som samexisterar med offentliga vattensystem. Där den 

offentliga sektorn inte tillhandahåller vatten till hela befolkningen verkar dessa privata 

småföretag och entreprenörer genom att sälja vatten från tankbilar eller dunkar. (Gleick, m.fl. 

2002, s.26ff, Segerfeldt, 2003, s.72, UNDP, 2006, s.91ff) 

Gleick m. fl. erbjuder en något mer detaljerad begreppsförklaring av privatisering men 

också av offentlig inblandning.  
Figur 2. Olika typer av privata och offentliga alternativ inom vattensektorn 

   
Gleick m.fl. 2002, s.26 
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Vad som avses med corporatized utility (kooperativ nytta) är att vattensektorn har ett delat 

ägande mellan offentliga och privata aktieägare men att majoriteten av aktierna oftast innehas 

av den offentliga sektorn. Denna visualisering tar även upp olika former av koncessioner som 

är vanliga, bl a Build- Operate-Transfer (BOT) och Build- Own- Operate- Transfer (BOOT). 

Dessa olika former innebär att kontrakten endast gäller vissa delar av vattensektorn. PLC 

betyder Public Limited Corporation och avser då aktier kan bjudas ut till allmänheten 

(Nationalencyklopedin, 2007). (Gleick m.fl. 2002, s.27f) Hädanefter används ordet 

privatisering i betydelsen; olika former av kommersiella intressens inblandning.  
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5 Argument för offentligt ägande och skötsel 

Det som är det genomgående argumentet för att den offentliga sektorn ska sköta 

vattensektorn är att vatten är en del av naturen, en allmännytta och därför inte bör ägas. 

Tillgång till vatten betraktas som en mänsklig rättighet och ska därför tillfalla alla 

människor, oavsett inkomst.  

Anledningen till att vattensektorn i så stor utsträckning har skötts av den offentliga 

sektorn har enligt UNDP varit att vatten har setts som alltför viktigt för den offentliga hälsan, 

det nationella välståndet och den mänskliga utvecklingen för att företag som prioriterar vinst 

före sociala vinningar ska sköta den (UNDP, 2006, s.89). Många menar att vatten är en 

samhällsnytta och att företag ofta inte ser det som lönsamt att tillhandahålla. Detta skulle 

därför leda till att social utveckling skulle få stå tillbaka för vinstintressen. För att ett samhälle 

ska kunna utvecklas krävs det att dessa samhällsnyttor tillhandahålls och därför anses staten 

vara den bästa aktören för att tillhandahålla vatten. (Gleick m.fl. 2002, s.5f).  

Barlow och Clarke (2002) uppmärksammar att det har skett en förändring i inställningen 

till naturen. Det som förut ansågs vara resurser som inte var till salu har nu varufierats, vilket 

även gäller vatten. Naturresurser ansågs vara allmännytta eftersom de har universell betydelse 

och som en följd av det skulle de skyddas av staten genom den offentliga sektorn men denna 

inställning verkar ha förändrats och ett tecken på detta är Dublindeklarationen (Barlow & 

Clarke, 2002, s.87). Denna förändring är något som även Gleick m.fl. (2002) har 

uppmärksammat. När en förändring av synen på vatten uppstår förändras också debatten 

eftersom staten kanske inte längre nödvändigtvis måste vara den aktör som ska tillhandahålla 

det och ansvara för det. (Gleick, m.fl. 2002, s.22). Vandana Shiva (2002) är inne på samma 

spår och uppmärksammar i sin bok ”Krig om vattnet” att vatten har betraktats som en naturlig 

rättighet p.g.a. vår natur, våra historiska omständigheter, utifrån rättviseprinciper och 

grundläggande behov. Om detta är utgångspunkten blir konsekvensen att ingen kan äga vatten 

utan det ska kunna nyttjas av alla. Hon uppmärksammar också att vatten i alla tider har 

betraktats som en allmännytta och som gemensam egendom. (Shiva, 2002, s.38, 42) 
Varufieringen av vatten är det som verkar vara stötestenen då vatten har universell 

betydelse och utan tillgång till det kan inte människan överleva. Det som väcker motstånd är 

att den privata sektorn p.g.a. sina vinstintressen därför inte skulle värna om detta på samma 

sätt som en offentlig aktör. 

I vissa fall kan det vara svårt att skilja på vad som är argument för offentligt ägande och 

skötsel av vattensektorn och vad som är kritik emot privatiseringar. Det finns mycket få källor 
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över vad som talar för den offentliga sektorns i sig, men mycket material om vad denna skulle 

kunna utföra bättre i relation till den privata sektorn. Det finns ofta en outtalad premiss om att 

det som den privata sektorn misslyckas med är sådant som talar för den offentliga sektorn. 

Detta kan möjligen bero på att den offentliga sektorn fram till rätt nyligen har varit relativt 

ohotad och att det därför inte har varit nödvändigt att definiera argument för denna, eftersom 

offentlig skötsel historiskt sett har setts som något naturligt och självklart. Dock är fallet inte 

sådant längre varför dessa argument antagligen kommer att preciseras ytterligare i debatten. 

Det är dock uppseendeväckande att detta inte har skett tidigare då debatten kring privat kontra 

offentligt ägande har pågått i närmare 20 år. 
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6 Argument för privatisering 

Fokus i argumenten för privatisering av vattensektorn ligger på att det förbättrar 

effektiviteten och att det ökar finansieringsmöjligheterna. Ett annat argument som 

också uppmärksammas är att eftersom företag är beroende av kundens välvilja ökar 

också möjligheterna för dessa att få bra kundservice.  

Argumenten för privatisering av vattensektorn bygger enligt UNDP på att det är mer 

effektivt då det skapar nya finansieringsmöjligheter och att det ger större ansvarsskyldighet 

och transparens (UNDP, 2006, s.88). Gällande effektiviteten förklaras detta argument genom 

att ett företag som tvingas konkurrera med andra måste hitta nya och bättre metoder för att 

effektivisera. Detta gäller både i upphandlingen inför kontraktet och under arbetets gång för 

att få intäkterna att täcka kostnaderna. Utan intäkter är det inte möjligt att underhålla 

infrastrukturen vilket leder till en ond cirkel där effektiviteten minskar och allt färre 

människor får tillgång till rent vatten. Att företagen drivs av att få in intäkter anses också leda 

till att man hela tiden vill skaffa sig nya kunder vilket leder till att allt fler människor får 

tillgång till vatten. Företagen är också beroende av att kunderna är nöjda och vill betala för 

varorna och servicen vilket leder till bra kundbetjäning. (Segerfeldt, 2003, s.33ff, World Bank, 

2005, s.xix)  

 Ett annat argument som tas upp i Segerfeldts bok (2003) är att då något betraktas som 

allmänt är det ingen som tar ansvar för det. Detta kan i vattnets fall leda till överutnyttjande av 

resurserna. Lösningen på problemet är därför att införa privata äganderätter över vattnet. De 

positiva konsekvenserna av detta är att vattnet används mer sparsamt och effektivt. Genom 

effektiviseringen minskar vattenpriset och därmed får fler människor tillgång till det. Det 

leder också till ett minskat antal konflikter eftersom då ingen tillgodoser befolkningens behov 

tvingas de slåss om det vatten som finns att tillgå. (Segerfeldt, 2003, s.40ff)  

 Privata företag har också tillgång till ny teknik, stor kompetens både i vattenhantering 

och i hur en organisation bör styras. De är inte heller bundna till politiska lojaliteter i sitt 

arbete. (Segerfeldt, 2003, s.75) 

Gleick m.fl. delar in argumenten för privatisering av vattensektorn i fem grupper. Dessa är;  

 

• Samhälliga - Övertygelsen att privatiseringar kan se till att ouppfyllda basala behov 

tillfredsställs 

 

• Kommersiella - Övertygelsen att mer företagande är bättre 
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• Finansiella – Övertygelsen att den privata sektorn kan mobilisera kapital snabbare och 

billigare än den offentliga sektorn 

 

• Ideologiska – Övertygelsen att ju mindre stat desto bättre 

 

• Pragmatiska – Övertygelsen att kompetenta, effektiva vattensystemsoperationer kräver 

privat deltagande  

 

De skäl som betraktas som viktigast i utvecklingsländer är de finansiella och de pragmatiska 

även om vissa hävdar att de samhälliga konsekvenserna är betydelsefulla. I utvecklingsländer 

där de urbana områdena växer fort krävs det snabbt ökande investeringar för att möta de 

växande behoven. Den privata sektorn har ofta bättre tillgång till privat kapital och släpps 

därför in på marknaden. I och med millenniemålen och de rapporter som ser privata 

investeringar som enda möjlighet för att uppnå dessa har argumenten för den privata sektorn 

stärkts. (Hall & Lobina, 2006, s.9). Ett annat argument inom den finansiella gruppen är att om 

vattensektorn privatiseras kan de tidigare utgifterna för denna läggas på andra samhällsnyttor. 

(Gleick m.fl. 2002, s.22f) 

Argumenten för privat skötsel av vattensektorn kan sammanfattas med att den privata 

sektorn anses vara mer effektiv bl a genom att de tvingas konkurrera om kontrakten och har 

tillgång till större kapital och kan därför göra nödvändiga investeringar. Företagen är 

beroende av intäkter och det är därför viktigt att konsumenterna är villiga att betala för 

servicen vilket gör att kundbetjäning borde förbättras. 

Inom debatten kring fördelarna med privat ägande eller skötsel av vattensektorn finns 

det fler argument som figurerar än inom debatten som är positiv till offentligt ägande och 

skötsel. Detta kan möjligen bero på att debatten kring privatiseringar är relativt ny och att 

kritiken i många fall har varit hård vilket har lett till att förespråkarna för privatisering har 

känt sig nödgade att presentera fler argument för att övertyga.  
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7 Kritik mot offentligt ägande och skötsel 

Kritiken mot den offentliga sektorns skötsel av vattenresurserna är ganska omfattande 

men den kan sammanfattas i två områden, nämligen finansieringsbrister vilket medför 

ett antal olika konsekvenser som också hänger samman med det andra området, att den 

är ineffektiv. Ineffektiviteten anses hänga samman med underfinansieringen men också 

med dålig administration. Alla dessa delar är beroende av varandra.  

Kritiken mot offentligt ägande och skötsel består särskilt i att den är ineffektiv. Denna 

ineffektivitet kan bero på att staten har ett flertal projekt inom samhällsnyttan att finansiera 

och begränsade tillgångar till detta. Då staten både äger och sköter vattensektorn uppstår det 

också motstridiga intressen som kan vara svåra att balansera. Ineffektiviteten visar sig också i 

att det sällan är någon som tar på sig ansvaret och står till svars för handlingarna, något som 

kan bero på att flera myndigheter sysslar med samma område och samordningen dem emellan 

många gånger är bristfällig. (Magdahl m.fl. 2006, s.8, Segerfeldt, 2003, s.31) 

Det finns också de som anser att den offentliga sektorn främst rättar sig efter eliters 

intressen. Det hävdas att politiken tenderar att anpassas efter väljarkretsens preferenser, inte 

efter behoven hos dem som behöver det mest. Systemet är ofta ineffektivt för de människor 

som främst behöver tillgång till rent vatten. Detta hänger samman med kritiken gällande att 

den offentliga sektorn anses skapa ojämlikheter där de rika betalar underpris för sitt vatten 

medan de fattiga får mycket dålig service eller ingen service alls. (Segerfeldt, 2003, s.36, 

UNDP, 2006, s.77) 

Korruption inom den offentliga vattensektorn är också vanligt förekommande, både på 

lokal och nationell nivå. Korruptionen och ojämlikheterna beror delvis på att skötseln av 

vattensektorn domineras av ett top- down perspektiv med svag transparens där människors 

behov inte har uppmärksammats. Ett relaterat problem som kritiseras är att politiken anses 

vara för centraliserad, åtgärderna är inte anpassade efter dem de ska gynna i tillräckligt hög 

grad. Eftersom offentliga aktörer inte behöver konkurrera med andra anses det minska viljan 

att förse kunderna med det de efterfrågar och att initiera nya metoder som minimerar 

kostnaderna. Centraliseringen leder också till att det saknas tillräckligt med kunskap om den 

senaste teknologin vilket gör att resurserna inte kan utnyttjas till fullo och komma 

befolkningen till gagn. När det är brist på teknik leder det till att vattenspillet och 

ineffektiviteten blir omfattande. (Magdahl m.fl. 2006, s.8, Segerfeldt, 2003, s.32ff, UNDP, 

2006, s.89)  
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Segerfeldt (2003) tar upp att trots att politiker ibland riktar sina åtgärder till dem som 

behöver det mest kan det bli ett negativt resultat. Ett exempel på detta är när vatten 

subventioneras eller prissätts lågt vilket får konsekvenserna att vattenresurserna överutnyttjas. 

Att systemet för räkningar inte fungerar leder också till att priset för vatten blir lågt och att 

människor överanvänder det. Hushållskonsumtionen står dock för mindre än 5 % av den 

totala vattenförbrukningen medan industrin och jordbruket tillsammans står för 92 % av 

världens vattenanvändning. Dessa är därför problemet eftersom när priset är lågt har de svaga 

incitament för att minska förbrukningen. Staten kritiseras också för att inte heller ha satsat 

tillräckligt mycket pengar på vattensektorn, finansieringen av vatten och sanitet tillsammans 

brukar i utvecklingsländer motsvara mindre än 0, 5 % av landets Bruttonationalprodukt (BNP). 

Detta kan jämföras med militära utgifter som i vissa extremfall som Pakistan har en 47 gånger 

större budget. Endast 5 % av de totala investeringarna i infrastruktur i utvecklingsländer har 

lagts på färskvatten. Det finns helt enkelt inte tillräckligt med kapital för att göra de 

investeringar som krävs för att underhålla och bygga ut nätet och upprätthålla servicen. 

(Magdahl, m.fl. 2006, s.8, Segerfeldt, 2003, s.27ff, 55f, UNDP, 2006, s.2,62) 

Segerfeldt (2003) menar dock att det inte endast är kvantiteten på investeringar som är 

problemet utan också kvaliteten. De projekt som har genomförts har ofta varit storskaliga 

dammprojekt som har kostat mycket pengar men som ofta har varit dåligt utformade, illa 

byggda och illa skötta. Dessa projekt har också ofta lett till negativa konsekvenser för miljön 

då följderna för naturen inte tagits i beaktande. En förklaring som ges till varför dessa projekt 

genomförs är för att det till viss del bygger på att det skapar uppmärksamhet och därmed 

erkännande och makt. (Segerfeldt, 2003, s.29f,34) 

Segerfeldt och andra marknadsförespråkare menar att det är efterfrågan och 

utbudsprincipen som ska styra. När detta sker är inte vattenpriset för lågt så att det 

överkonsumeras och distributören får fortfarande in intäkter som kan leda till nya 

investeringar. Offentligt vatten subventioneras ofta vilket leder till lägre priser än vad vattnet 

egentligen kostar. I genomsnitt i utvecklingsländer täcker priset endast 30 % av kostnaderna 

för vattnet. Detta gör att det krävs stora summor från staten för att det ska gå runt. Ett problem 

är också att subventionerna inte riktas till dem som behöver det mest. Det är endast de som är 

anslutna till nätet som kan få subventioner och de är inte dessa som lider den största bristen på 

tillgång till rent vatten. Undersökningar visar också att det oftast är välbärgade grupper som 

får subventioner. En alltför liten budget och små intäkter p.g.a. bl a subventioner och 

underpris leder till att underhållet är mycket dåligt vilket i sin tur leder till att stora mängder 

vatten läcker ut p.g.a. trasiga rör. Allt detta bildar en ond cirkel där intäkterna är små vilket 
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gör att underhållet och nyinvesteringar uteblir vilket i slutänden leder till att allt färre 

människor får tillgång till rent vatten. (Segerfeldt, 2003, s.54f,61f)   

Kritiken emot den offentliga sektorn består av att den är ineffektiv, att den gynnar vissa 

grupper framför andra och att den präglas av korruption, ansvarslöshet och ojämlikhet. Den 

kritiseras också ofta för att genom subventioner som för övrigt ofta är missriktade uppmuntra 

till överkonsumtion. Staten satsar inte heller tillräcklig med pengar för att hålla vattensektorn 

effektiv, det fattas pengar för nyinvesteringar.  

Detta är den kritik som den offentliga sektorn har fått riktat mot sig ända sedan 1980- 

talet då privatiseringar blev aktuella för första gången i modern tid. En del av kritiken kan 

anses vara missvisande men en del är också rättfärdigat. Självklart finns det exempel på de 

faktorer som kritiseras men det finns också exempel på fall där den offentliga sektorn har 

lyckats bra. I nästa kapitel kommer den offentliga sektorns bemötande av den kritik som 

presenterats behandlas.  

7.1 Bemötande av kritik mot offentligt ägande och skötsel 

Förkämparna för den offentliga sektorn anser att det har riktats för stor uppmärksamhet åt de 

negativa exemplen när det finns flera projekt som har lyckats mycket bra. Ett sådant är Porto 

Alegre i Brasilien, trots utbredd fattigdom har så gott som alla tillgång till vatten och priset är 

lågt. Detta positiva exempel har inslag som direktdemokrati, finansiellt självförsörjande och 

bra maktdelning mellan kompetent personal. Mycket fokus ligger på att trots att den offentliga 

sektorn ibland har misslyckats betyder det inte att den inte kan ge positiva resultat. 

Alternativet behöver inte vara privatisering utan en reformation av den offentliga sektorn. 

(UNDP, 2006, s.90)  

Vad gäller bristen på finansiering vill Magdahl m.fl. (2006) framhäva att trots att så ofta 

är fallet måste de underliggande orsakerna till detta undersökas. Många stater tvingas betala 

gigantiska summor för räntor på skulder vilket gör att de inte har de tillgångarna som krävs 

för att investera i vattensektorn. Detta är ett problem som behöver lösas för att den offentliga 

sektorn ska kunna fungera bättre. (Magdahl m.fl. 2006, s.9) 

Kritiken att den offentliga sektorn inte har skött vattenservicen på ett effektivt sätt 

bemöts av Hall och Lobina (2005). Dessa visar på ett antal undersökningar som har gjorts 

inom området och som indikerar att det inte finns några bevis som tyder på att den offentliga 

sektorn är mindre effektiv och kompetent än den privata. Författarna tar upp flera exempel 

från arbeten skrivna av personer kopplade till IMF och Världsbanken. Bl a citeras ett papper 

skrivet för Världsbanken av Estache: 
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”Probably the most important lesson is that the econometric evidence on the 

relevance of ownership suggests that in general, there is no statistically 

significant difference between the efficency performance of public and private 

operators in this sector.” (Estache, 2005 citerad i Hall & Lobina, 2005) 

  

Den kritik som den offentliga sektorn fick utstå på 1980- talet vilket rättfärdigade 

privatiseringarna som följde menar vissa var felaktig eftersom problemen inte berodde på den 

offentliga sektorns misslyckanden. Hoedeman och Kishimoto (2006) menar att problemet inte 

var den offentliga sektorn i sig utan att många utvecklingsländer under den här tiden styrdes 

av diktatorer och att det saknades demokratiska processer. Detta tillsammans med korruption 

ledde till att det inte fanns något nämnvärt intresse för att utöka vattenservicen. De lån som 

togs för att bygga upp vattensektorn hamnade istället i ledarnas fickor. Dessa pekar på vikten 

av demokratiska och inkluderande processer när det gäller vattenfrågor. Även Shiva (2002) 

pekar på att den offentliga sektorns misslyckande i många fall beror på bristande 

förvaltningsansvar och dålig insyn. (Balanyá, m.fl. 2005, s.19f, Hoedeman & Kishimoto, 

2006, s.68, Shiva, 2002, s.112) 

Den kritik som har riktats mot den offentliga sektorn bemöts bl a med att de misstag 

som har gjorts har berott på andra orsaker än inneboende svagheter hos den offentliga sektorn. 

Dessa kan t ex. vara att ledarna har varit korrupta eller att skuldbördorna är så pass stora att 

finansieringen av vattensektorn inte har lyckats i tillräckligt stor utsträckning. Slutsatsen är att 

det hävdas att den offentliga sektorn kan fungera mycket bra under rätt omständigheter. 

Materialet som bemöter kritiken glider ofta in på att återgälda kritik mot den privata 

sektorn. Det är mycket sällan som kritiken i sig blir bemött, istället svarar man med att det 

finns samma problematik inom den privata sektorn.  
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8 Kritik mot privatiseringar 

Det går att urskilja vissa trender i kritiken emot privatiseringar. De argument som har 

fått mest uppmärksamhet är dem som behandlar vattenprisernas höjning och de 

minskade antalet arbeten. Det som dock sammankopplar alla argument något är 

rädslan för att det inte längre skall gå att kunna påverka sin tillgång till vatten då ett 

stort företag tar över servicen. Speciellt uppmärksammas att de fattiga i befolkningen 

kan få sämre service eftersom företagen endast drivs av vinstintresse. 

Något som har kritiserats är att de fattigaste hushållen, som är i störst behov av rent 

vatten ofta inte har fått ökad tillgång till detta efter det att privatiseringar har ägt rum. En 

undersökning visar att endast 600 000 hushåll i Afrika söder om Sahara, Södra Asien och 

Östasien (förutom Kina) har anslutits som ett resultat av investeringar gjorda av den privata 

sektorn under de senaste 15 åren. Det påpekas också att flera hushåll har förlorat sin 

anslutning p.g.a. att de inte kunnat betala räkningarna. (Gleick m.fl. 2002, s.29, Hall & Lobina, 

2006, s.37f)  

 Att vattenpriset har stigit efter privatiseringar är det argumentet som har fått mest 

uppmärksamhet och som har debatterats intensivast. Enligt UNDP: s Human Development 

Report 2006 är vattenpriset per kubikmeter något dyrare om det levereras av privata nätverk 

än om det levereras av offentliga utiliteter. Eftersom de protester som har genomförts har fått 

så mycket uppmärksamhet leder det också till ökade demonstrationer eftersom de människor 

som omfattas av nya projekt känner rädsla för att deras vattenpriser ska öka. Exempel på fall 

som har fått mycket uppmärksamhet är Tucumán och Buenos Aires i Argentina men 

framförallt Cochabamba i Bolivia. Hur mycket vattenpriserna i Cochabamba ökade när det 

privata företaget Aguas del Tunari tog över 1999 finns det flera olika siffror på men några 

som har nämnts är att räkningarna ökade med 43 % för de fattigaste och 54 % för 

medelklassen. Inte bara priset för själva vattnet ökade utan också anslutningsavgiften vilket 

ytterligare förvärrade situationen. För bönderna i omkringliggande områden fick det också 

stora konsekvenser då de fick börja betala för vatten som de tidigare hade fått 

gratis.(Segerfeldt, 2003, s.99, Sjölander- Holland, 2003, s.35f, UNDP, 2006, s.83,93) 

Det har också riktats kritik emot att stora internationella företag får monopol på 

vattenservicen och att offentliga företag inte kan konkurrera med dessa. Det finns 

invändningar emot att den offentliga aktörens förmåga att konkurrera minskar ytterligare 

eftersom det speciellt vid koncessionkontrakt som sträcker sig över flera årtionden finns en 

risk för att den interna kunskapen och expertisen inom den offentliga sektorn försvinner. 
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Detta leder till att det kan bli svårt att någonsin gå tillbaka till offentlig skötsel av 

vattensektorn. Det känns ofta olustigt för befolkningen att ett stort eller t.o.m. ett utländskt 

företag ska kontrollera något som har ett så stort kulturellt och socialt värde. Det finns också 

en rädsla för att tillgångarna förflyttas från det lokala samhället, bl a kritiseras den privata 

sektorn för att medföra arbetslöshet. Inom de offentliga systemen ligger snittet på fem till tio 

anställda per tusen vattenanslutningar medan det inom de privata ligger på endast två till tre 

stycken. Detta har förklarats med att det ofta finns mycket överflödig personal. Ett exempel 

på detta är när Suez tog över i Buenos Aires och arbetsstyrkan reducerades från 7000 till 4000 

anställda. (Barlow & Clarke, 2002, s.124, Gleick, m.fl. 2002, s. 35ff, Magdahl m.fl. 2006, 

s.41, Shiva, 2002, s.112) 

 Det har även riktats kritik emot att kontrakten anses förhandlas fram på ett mycket 

toppstyrt sätt utan insyn för allmänheten vilket ofta leder till brister i konkurrensen men också 

kan leda till att skyddet för befolkningen blir mindre eftersom staten inte har möjlighet att 

granska överenskommelsen. Den vanligaste aspekten som uppmärksammas är dock att det 

kan leda till korruption. De två största privata vattenföretagen, Suez och Veolia har båda blivit 

dömda för mutbrott. (Gleick m.fl. 2002, s.37, Magdahl m.fl. 2006, s.41, Sjölander- Holland, 

2003, s.97ff) Även Världsbanken uppmärksammar problematiken: 

 

”…the privatisation process itself can create corrupt incentives. A firm may pay to be 

included in the list of qualified bidders or to restrict their number. It may pay to obtain 

a low assessment of the public property to be leased or sold off, or to be favoured in the 

selection process” (WB i Barlow & Clarke, 2002, s.127) 

 

Annan kritik som riktas mot den privata sektorn är att den inte anses ta tillräcklig 

hänsyn till miljön. I sin strävan efter att hitta nya källor och att få fram så mycket vatten som 

möjligt finns det en risk för att ekosystemets välmående åsidosätts. Det hävdas att de privata 

aktörerna bygger sina antaganden på att det finns en obegränsad tillgång till vatten men så är 

inte fallet. När vatten utvinns på ett ställe får det konsekvenser någon annanstans. Allt vatten 

är inte heller förnybart och människan kan bidra till att den andelen minskar. Förutom att 

företagen kritiseras för att åtsidosätta miljön kritiseras de även för att inte ta ansvar för 

människors hälsa. Det hävdas att privata företag ofta väljer att inte ta hänsyn till långsiktiga 

hälsoproblem som kan uppstå p.g.a. små mängder gifter under en längre tid. (Gleick m.fl. 

2002, s.5, 37f, Shiva, 2002, s.55) 
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Att den privata sektorn lättare kan finna finansiering, ett av privatiseringsivrarnas 

främsta argument bemöts av Hall och Lobina (2006) som i en rapport menar att detta inte är 

fallet då de får kapital från samma källor som den offentliga sektorn. (Hall & Lobina, 2006, 

s.9,51) 

Den kritik som har riktats mot den privata sektorn består av att en privatisering ofta 

drabbar befolkningen hårt, speciellt den fattigaste delen, i form av ökade priser, miljörisker 

och minskat antal arbeten och inflytande eftersom befolkningen har liten insyn i arbetet. 

 Den privata sektorn har ofta utvecklat sätt att bemöta denna kritik på och denna 

kommer att presenteras i nästa stycke. 

8.1 Bemötande av kritik mot privatiseringar 

För att bemöta den hårdaste kritiken som har riktats emot privata initiativ inom vattensektorn, 

nämligen att det leder till ökade priser, hävdar man dels att priset inte alltid stiger och även 

om det gör det så har det positiva konsekvenser för de fattigaste. Med andra ord bemöts i detta 

argument också kritiken om att inte intressera sig för dem som behöver vattnet mest. De 

positiva konsekvenserna är om priset höjs för dem som är kopplade till nätet ökar det 

intäkterna för företaget, vilka sedan kan användas till att bygga ut servicen. De 1,1 miljarder 

människor som idag inte har tillgång till rent vatten är nämligen oftast inte anslutna till något 

nät och drabbas således inte heller av prishöjningarna. Att de inte är anslutna gör att de 

tvingas köpa vatten från alternativa källor som försäljare till en pris som ofta är upp till tolv 

gånger högre än det som privata företag tar genom en anslutning. Segerfeldt (2003) hävdar 

också att företagen är intresserade av att tillhandahålla service till de fattigaste eftersom de 

ofta utgör så mycket som 50 % av konsumenterna i utvecklingsländer och det går därför inte 

ignorera dessa vare sig ekonomiskt eller politiskt. (Segerfeldt, 2003, s.52f,58f, UNDP, 2006, 

s.83) 

Staten har tidigare subventionerat vatten något som har gjort att stora summor har 

behövts för att finansiera dessa istället för att få in intäkter till nya investeringar. Att 

subventionera vattnet är mycket ovanligt bland privata företag och därför ökar priset ibland. 

Segerfeldt (2003) påpekar också att även om det är ett privat företag som sköter vattensektorn 

betyder inte detta att det är marknaden som styr priset, det kan fortfarande regleras 

exempelvis genom överenskommelser i kontraktet. I fallet Cochabamba visar Segerfeldt på 

samma prisökning som andra källor men att vattenkostnaderna då skulle ha tagit upp en stor 

del av inkomsterna per hushåll tillbakavisar denne. Anledningen till varför räkningarna ökade 

menar Segerfeldt också berodde på att spillet tidigare hade varit så stort att vattnet var 
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ransonerat. I och med privatiseringen upphörde ransoneringen vilket ledde till att folket 

konsumerade mer vatten något som i sin tur bidrog till högre räkningar. Staten valde dessutom 

ett mycket dyrt förslag till privatisering, i motsats till Världsbankens rekommendationer. 

(Segerfeldt, 2003, s.58,100f)   

Att privata företag inte skulle nå ut till de fattigaste bemöts också av argumentet att det 

tar lång tid att genomföra och att det därför är orealistiskt att tro att det ska ske omedelbart 

efter privatiseringen. Från företagens sida förklaras detta med att de fattigaste områdena ofta 

är mycket svåra att nå bl a p.g.a. brist på infrastruktur och att områdena växer så fort och 

okontrollerat att det leder till svårigheter i att planera för servicen. (Gleick, m.fl. 2002, s.29f)  

Segerfeldt (2003) kommenterar den kritik som riktas mot privatiseringar med att påpeka 

att många av motståndarna inte har några förslag till alternativ utan att de snarare verkar vara 

nöjda med hur situationen ser ut. Segerfeldt påpekar vidare att så länge 1,1 miljarder 

människor inte har tillgång till rent vatten går det inte att acceptera situationen som den är 

utan någon förändring måste ske och att detta kan ske genom kommersiella lösningar. 

(Segerfeldt, 2003, s.13)  

Eftersom den privata sektorn har utsatts för så mycket kritik har marknadsförespråkarna 

också många motargument och bemöter kritiken som riktas emot dem på flera sätt. Dessa 

menar att kritiken i vissa fall är berättigad, som att priset stiger men försvarar då detta med de 

positiva konsekvenserna privatiseringen medför och att detta inte endast beror på den privata 

sektorn i sig utan också hur det har skötts tidigare med exempelvis subventioner och liknande.  
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9 Sammanfattning av argumenten inom debatten om offentligt kontra 

privat 

Tabell 2. Sammanfattning av argumenten kring offentligt respektive privat skötsel 

Debatten 
För       Emot 

 • Ineffektiv 

• Korrupt 

• Ojämlik 

• Överutnyttjande 

• Finansieringsbrist 

• Skyddar allmännytta 

• Skyddar allas rätt till vatten Offentligt 

 

 

 

 • Högt pris 

• Färre arbeten 

• Korrupt 

• Överutnyttjande 

• Ökar effektiviteten 

• Bättre finansiering 

• Bättre service 

• Minskat överutnyttjande 

Privat 

 

 

 

Sammanfattningsvis går det att konstatera att debatten tydligt har två ideologiska ståndpunkter. 

Förespråkarna för den offentliga sektorn uppmärksammar alla människors rätt till rent vatten 

som ett av de viktigaste argumenten för att denna ska sköta vattensektorn eftersom man anser 

att ett företag med vinstintresse inte kan skydda denna rättighet. Å andra sidan har vi 

förespråkarna för den privata sektorn som trycker på effektivitetsanspråk och 

finansieringsövertag och marknadens överlägsenhet inom detta. Tyvärr fastnar debatten ofta i 

argument för och emot en ideologisk ståndpunkt vilket visas genom att motståndarens 

fördelar sällan uppmärksammas. Istället för att obevekligt förespråka sin lösning borde man 

uppmärksamma varandras styrkor för att kunna samarbeta på ett sådant sätt som skulle kunna 

bidra till att fler människor får tillgång till rent vatten. Diskussionen om finansiering är ett 

sådant exempel, i de fall där den offentliga sektorn, oberoende av orsak, inte kan finansiera 

servicen borde den privata sektorns möjligheter uppmärksammas.  

Det finns exempel på att både offentliga och privata projekt kan fungera bra under vissa 

omständigheter. Det vore möjligen mer konstruktivt om det diskuterades vilka omständigheter 

dessa är istället för att var och en skall hävda att deras alternativ är bäst. Det är självklart att 

ett alternativ inte alltid fungerar bra, vilket leder till att just det alternativet kan kritiseras, men 

det viktiga är hur det fungerar i det stora hela. I debatten har den andra sidan ofta kritiserats så 

  32 



fort något negativt har framkommit istället för att se till de faktorer som har gjort att projekt 

har fungerat bra.  

Priset på vatten är något av det som har fått mest uppmärksamhet inom debatten, både i 

kritik av den offentliga och den privata sektorn. Enligt UNDP är de absolut dyraste 

alternativen att köpa vatten från försäljare, tankbilar och vattenkurirer. Dessa är avsevärt 

mycket dyrare än både offentliga och privata nät (UNDP, 2006, 83). Det viktigaste vore 

därför att se till att människor slipper köpa sitt vatten ifrån dessa.  

Ofta riktas också samma kritik både emot den privata respektive den offentliga sektorn 

som exempelvis att det är toppstyrt, korrupt och dåligt för miljön. Kritiken bemöts ofta med 

att påpeka att den andra sidan har samma problem eller framföra den andra sidans 

tillkortakommanden. Det vore möjligen mer konstruktivt att verkligen ta kritiken på allvar och 

skulle de påstådda problem som definieras åtgärdas skulle det skapa goda chanser för att 

servicen inom vattenområdet skulle kunna förbättras.  

 Kritiken som har riktats emot offentlig respektive privat skötsel av vattensektorn och 

dess gensvar kan fortsätta i en spiral utan slut. Det verkar dock inte konstruktivt att fortsätta 

redogörelsen av denna debatt utan när nu de vanligaste argumenten från båda sidor nu har 

presenterats övergår jag därför till att presentera hur förespråkarna för de båda sidorna ser på 

framtiden. Har de anpassat sina projekt efter kritiken och visas det upp några nya 

handlingssätt?  
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10 Inför framtiden inom den offentliga sektorn 

Den offentliga sektorn har fått en hel del kritik och det har därför presenterats ett antal 

handlingsalternativ som ska leda till att arbetet inom vattensektorn stärks. Vad som 

förordas är större transparens i arbetet samt mer långsiktighet och bättre 

finansieringsmöjligheter. Olika sorters samarbeten mellan offentliga aktörer för att ge 

möjlighet till delad kunskap förespråkas också.  

Ofta uppmärksammas det att då den offentliga sektorn misslyckades fick den privata 

sektorn ta över för att komma till rätta med problemen istället för att reformera den offentliga 

sektorn inom vilken andra lösningar skulle kunna uppstå. De alternativ som finns får ofta 

mycket liten uppmärksamhet hos de stora aktörerna som t ex. Världsbanken vilket gör det 

svårt att utveckla dem vidare. Nu har dock detta börjat omvärderas då den privata sektorn 

också har stött på problem och den offentliga sektorns potential har börjat utvecklas. 

(Magdahl m.fl. 2006, s.42) 

Det som kännetecknar de nya lyckade modellerna för offentlig skötsel av vattnet är att 

medborgarna har varit delaktiga i besluten vilket har lett till större transparens, effektivitet och 

sociala vinningar. UNDP uppmärksammar i 2006 års Human Development Report fyra 

omständigheter som har varit närvarande vid lyckade offentliga projekt. Dessa omständigheter 

eller förutsättningar är att;  

• pengarna öronmärks och att det finns en finansiell autonomi så att politiken hålls 

utanför 

• att beslutsfattandet präglas av transparens och deltagande  

• att det finns tydliga standarder och att beslutsfattarna och utförarna skiljs åt  

• att det finns tillräckligt med finansiering och en strategi för hur alla ska få 

tillgång till rent vatten.  

Offentliga system kan fungera bra om processer som innebär att de fattigaste får en viss 

mängd vatten gratis införs, att subventioner används på rätt sätt, om effektiviteten förbättras 

och att den offentliga sektorn stöds av andra aktörer som icke- statliga organisationer. (Hall & 

Lobina, 2006, s.53, UNDP, 2006, s.91) 

Världsbanken har också börjat uppmärksamma vikten av att ha en fungerande offentlig 

sektor. Eftersom det är så många människor som omfattas av service från den offentliga 

sektorn försöker Världsbanken i en utredning att identifiera kännetecken för lyckade projekt 

genom att studera ett urval av offentligt stödda projekt. Författarna trycker på att det är 

nödvändigt att röra sig bort ifrån tanken om att en lösning ska passa alla och istället hitta den 
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bästa lösningen för den specifika situationen. De kännetecken som utkristalliserades var att 

det bör finns en stark extern miljö och att det bör göras en grundlig reformprocess som får ta 

lång tid. Det bör också sättas upp långsiktiga finansiella mål som konsumenterna får tycka till 

om är också ett viktigt kännetecken för lyckade projekt. Slutligen uppmärksammas vikten av 

att separera de olika funktionerna mellan olika aktörer. Rapporten ger också förslag på hur 

statens roll kan stärkas för att underlätta för en lyckad offentlig skötsel av vattensektorn. 

(Baietti m.fl. 2006, s.3,23-32) 

Ett exempel på offentlig skötsel som i många fall har fungerat bra är kooperativ, dessa 

har ofta lyckats med att nå ut med rent vatten även till de fattigaste. Ett kooperativ som har 

lyckats mycket bra är Saguapac i Bolivia. Detta kännetecknas av att alla har rösträtt eftersom 

alla är delägare i vattenservicen och att flera av de beståndsdelar som har förespråkats ovan är 

förekommande. Det har lyckats så bra att det t o m har attraherat finansiering från 

Världsbanken och Inter- Amerikanska Utvecklingsbanken. (Magdahl m.fl. 2006, s.42) 

Ett annat alternativ för utveckling av den offentliga sektorn som har fått stor 

uppmärksamhet under de senaste åren är sk a Public Utility Partnerships (PUPs). 

Partnerskapen ingås mellan olika offentliga aktörer för att dessa ska kunna dela med sig av 

sina kunskaper om hur ett offentligt företag kan skötas på ett effektivt sätt, både genom 

förbättrade driftsmetoder och ledningsstrukturer. Samarbetena kan syfta till att bygga upp 

kunskapen och kapaciteten hos de anställda, träna ledningen, ge administrativt stöd, finansiellt 

support och utveckla underhållsarbetet. Ofta handlar det om att en aktör som har en effektiv 

och välfungerande service assisterar en aktör som inte presterar lika bra. Samarbetena kan 

antingen vara på internationell eller nationell nivå, det viktigaste kännetecknet är att det inte 

involverar någon privat partner. De kan ingås mellan offentliga myndigheter, kommuner och 

nationella och internationella organisationer i olika varianter.4 Ett tydligt tecken på att denna 

form har skapat ökat intresse är att FN: s Commission on Sustainable Development (CSD) på 

ett möte 2005 uppmärksammade PUPs som ett viktigt verktyg. FN: s Advisory Board on 

Water and Sanitation utreder också de praktiska omständigheterna för att underlätta för PUPs. 

(Hoedeman, 2006, s.2f,8, Hoedeman & Kishimoto, 2006, s.70, Sjölander- Holland, 2005, 

s.179f) 

 Det finns flera exempel på hur PUPs mellan myndigheter och lokala aktörer har 

utformats och fungerat i olika länder. En variant på lokalt partnerskap kallas offentligt- 

kollektivt och håller på att utvecklas i Cochabamba. Detta innebär att det statliga företaget 

                                                 
4 Ytterligare information om PUPs finns på http://www.equinetafrica.org/bibl/docs/DIS23pub.pdf 
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samarbetar med lokalbefolkningen genom att utnyttja deras kapacitet för att ge så många som 

möjligt tillgång till rent vatten. En annan variant är samhällsnytta partnerskap som finns i 

Ghana där ett statligt företag levererar vatten till samhället som sedan distribuerar och sköter 

det administrativt. I Argentina finns det ett partnerskap mellan den offentliga myndigheten 

och ett fackförbund där facket sköter vattnet genom att konsultera konsumenterna och 

myndigheterna.5 (Hoedeman, 2006, s.4ff,16) 

 Hindret för att denna utveckling av den offentliga sektorn inte ska kunna expandera 

ytterligare är finansieringen. Det krävs aktivt statsstöd och finansiellt stöd från givarländer 

och internationella finansiella institutioner för att PUPs ska kunna utvecklas och spridas 

ytterligare. (Hoedeman, 2006, s.14) 

 Förespråkarna för den offentliga sektorn menar att denna bör reformeras istället för att 

ersättas av den privata sektorn. Genom att stärka staten och förbättra transparens, 

delaktigheten och ansvarsskyldigheten kan den offentliga sektorn fungera mycket bra. Det 

finns flera exempel på hur den offentliga sektorn har lyckats och olika sorters samarbeten 

mellan offentliga aktörer växer fram.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
5 Ytterligare exempel finns i Balanyá  m. fl. 2005 
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11 Inför framtiden inom den privata sektorn 

Den privata sektorn vinner allt mer mark och försöker att anpassa sig efter nya 

omständigheter och krav från samhället. Det som förespråkas är större delaktighet, 

transparens och projekt som är bättre anpassade efter lokala förhållanden.  

Marin och Izaguirre (2006) uppmärksammar de nya trenderna inom den privata sektorn. 

Dessa pekar på att även då investeringarna i privata vattenprojekt är fortsätt låg efter 1997 års 

krasch i Ostasien ökar antalet projekt. År 2005 förhandlades det om 41 projekt vilket är den 

högsta siffran sedan 1990. De vanligaste formerna för privatisering är numera 

förvaltningskontrakt och leasingkontrakt där riskerna för företagen är mindre. 

Privatiseringarna kännetecknas nu av mindre projekt i färre länder än tidigare och projekt som 

anpassas bättre till varje lands specifika omständigheter. Detta leder till att det inte längre tas 

lika stora lån för att finansiera stora, långvariga kontrakt vilket leder till att riskerna minskar. 

Fler aktörer framträder också på marknaden vilket leder till att de etablerade företagen får 

konkurrens. (Marin & Izaguirre, 2006) 

 Gleick m.fl. (2002) som i huvudsak förespråkar offentlig skötsel av vattensektorn 

uppmärksammar att i vissa fall kan den privata sektorn fungera bra. För att detta ska ske krävs 

dock vissa faktorer. En av dessa är att det tydligt framgår av kontraktet att fokus ska ligga på 

att ansluta dem som inte får del av nätet och att subventioner används för vissa grupper under 

vissa omständigheter för att alla ska ha råd med vatten. Företagen ska också kunna redovisa 

att ett nytt projekt kommer att förbättra situationen mer än om ett gammalt system repareras. 

En annan komponent är att det ska belysas i kontraktet hur miljön ska skyddas och hur staten 

ska kunna kontrollera detta. Dessa menar att staten ska äga tillgångarna och att denna ska 

kunna kontrollera vattenkvaliteten och stifta lagar kring detta. Det ska också framgå tydligt av 

kontraktet vilka skyldigheter som tillfaller vem. En viktig komponent är att processen kring 

kontraktet ska vara transparent och att staten ska ha möjligheter att få assistans med att 

granska det för att minska risken för korruption och för att generera ett kontrakt som gynnar 

befolkningen. Kommittéer från befolkningen ska också kunna få ta del av förhandlingarna 

runt kontraktet, detta för att inge en känsla av delaktighet och påverkningsförmåga hos denna. 

(Gleick m.fl. 2002, s.40ff) 

 Segerfeldt (2003) uppmärksammar ett antal faktorer som medför att privatiseringen av 

vattensektorn får så positiva konsekvenser som möjligt. Redan i anbudsprocessen är det 

viktigt att denna är öppen och att det finns flera konkurrenter som tävlar på samma villkor. 

Avtalet ska sedan förhandlas fram i lugn takt så att det blir välgjort och det ska tydligt framgå 
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vilka krav, villkor, risker samt vilket ansvar som det innebär. Det är också viktigt att 

avpolitisera processen så politiska intressen inte påverkar kontraktet. När sedan kontraktet har 

upprättats är det angeläget att inrätta en reglerande myndighet som har som uppgift att 

kontrollera att avtalet efterföljs. (Segerfeldt, 2003, s.117-122) 

 En rapport utgiven av Världsbankens program för vatten och sanitet tar upp hur 

Världsbanken har utformat sitt arbete för att nå millenniemålen. Dessa tar bl a upp lärdomar 

som kunnat dras ifrån det Internationella Vattenårtiondet. En av lärdomarna är att processen 

inte bör påskyndas för att nå snabba framgångar. Istället bör hållbara policies och institutioner 

etableras på alla nivåer i samhället och man bör ta vara på den kapacitet och kunskap som 

finns på den lokala nivån. För att förbättra tillgången till rent vatten bör det göras försök att 

använda resurserna mer effektivt genom att inleda samarbeten med andra aktörer. (Water 

Supply and Sanitation Sector Board & The World Bank Group, 2004)   

 I rapporten ”Engaging local private operators in water supply and sanitation” utgiven av 

Världsbanken redogörs för ett antal projekt som har finansierats av lån från banken. Det som 

kännetecknar dessa är att de pågår i medelstora och små städer tillskillnad från tidigare års 

projekt i storstäder. Eftersom myndigheterna i dessa städer inte har någon erfarenhet av att 

sköta vattensektorn finns det här en stor möjlighet för lokala privata företag att samarbeta med 

offentliga aktörer. De olika former av privatiseringar som uppmärksammas är bl a Design- 

build – operate (DBO) och Design- build- lease (DBL) kontrakt. Dessa varar i 15 år och 

innebär att ett lokalt privat företag designar system och bygger det och sedan sköter det eller 

leasar det. Två andra varianter som har införts i Colombia är Operation with Investement 

Contracts där ett företag planerar och genomför reparationerna och nya konstruktioner och 

Contructur- Operator Contracts där det är myndigheterna som tillhandahåller investeringarna. 

Rapporten tar upp flera exempel på olika varianter av privatiseringar i mindre städer där 

företagets inblandning stäcker sig ifrån att endast sköta servicen till att designa och bygga 

systemet, äga, sköta och underhålla det. Granskningen av dessa projekt visade på en rad saker 

som har varit positivt och också vad som kan utkristalliseras som viktiga beståndsdelar i 

arbetet med privata företag inom vattensektorn. (Triche m.fl. 2006, s.1,4-11) 

 Det finns också flera dokument från Världsbanken som inte endast riktar in sig på 

privatiseringar utan på hur Världsbanken ska kunna stötta stater i frågan om vattensektorn för 

att förbättra servicen i stort. Fokus ligger på att förstärka statens kapacitet att hantera frågor 

rörande vattensektorn och hur det skall gå att nå ut till de fattiga. Bankens interventioner 

syftar till att öka den effektiva, prisvärda distributionen av vatten genom reformer som avser 

att öka tillgången och kvaliteten på servicen. Detta ska ske i samarbete med landet i fråga och 
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det skall också diskuteras hur åtgärderna passar in i de bredare prioriteringarna gällande miljö, 

fattigdom och ekonomi. (World Bank Group & Water Supply & Sanitation Board, 2004) 

 Den privata sektorn försöker numera samarbeta med den offentliga på ett bättre sätt 

genom att stärka denna och dela ansvaret och riskerna. Vissa kännetecken som transparens, 

delaktighet, anpassade projekt och ansvarsskyldighet efterfrågas för att den ska ge den bästa 

möjliga servicen. 
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12 Sammanfattning av kännetecknen inför framtiden 

För att diskussionen ska bli mer överskådlig kommer det i denna sammanfattning presenteras 

faktorer som förespråkas och vad som diskuteras inför framtiden inom vardera ståndpunkten. 

Det som presenteras är nya kännetecken och det som måste förändras för att sektorn ska 

kunna bedriva ett arbete som är relevant för de som behöver det mest.  
 
Tabell 3. Kännetecken inför framtiden inom den privata och den offentliga sektorn  
Den offentliga sektorn Den privata sektorn 
• Bättre anpassade projekt 

• Stärka staten 

• Mer samarbeten 

• Mer lokalt förankrat 

• Tydlig ansvarsfördelning 

• Bättre finansiering 

• Finansiell autonomi 

• Genomarbetad reformprocess 

• Tydligare ansvarsskyldighet 

• Långsiktighet 

• Kooperativa lösningar 

• PUPs 

• Bättre anpassade projekt 

• Stärka staten  

• Mer samarbeten 

• Mer lokalt förankrat 

• Tydlig ansvarsfördelning 

• Tydligare fokus på människor utan tillgång 

till rent vatten 

• Genomarbetad reformprocess 

• Tydligare ansvarsskyldighet  

• Långsiktighet 

• Mindre projekt 

 

  

Det som kan ses är att det är mycket som överensstämmer på de båda sidorna. Både för 

den offentliga och den privata sektorn efterfrågar man bl a transparens, samarbete, delaktighet 

och uppdelning av ansvar och skyldigheter. Detta kan ses som tecken på att det i stor 

utsträckning finns samma brister hos de båda sektorerna.  

För att gå ifrån diskussionen om offentligt och privat och dess aktörer som har varit 

mest tydliga i debatten för att se om det finns alternativ som skulle kunna bidra till att en 

debatt som är mer relevant uppstår presenteras nedan några alternativ. Finns det någon 

kontrapunkt till den debatt som har förts på mainstream nivå?   
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13 Kontrapunkten 

Debatten som förs på mainstreamnivå domineras av diskussionen om privat kontra 

offentligt men det finns eventuellt en kontrapunkt till denna. Denna består av 

småskaliga alternativ som exemplevis tramppumpar och vattenskördning som är 

metoder anpasade för fattig landsbygdsbefolkning.  

1,1 miljarder människor har fortfarande inte tillgång till rent vatten. Detta är ett faktum 

som kvarstår trots olika bemötanden av detta från både statens och marknadens aktörer. Enligt 

UNDP är det främst landsbygden som är drabbad då antalet hushåll utan täckning av ett nät är 

lägre där. Statistik från United Nations Children’s Fund (UNICEF) visar att 84 % av de 1,1 

miljarder människor utan tillgång till rent vatten bor på landsbygden. Enligt siffror från 2004 

utgivna av World Health Organization och UNICEF har 92 % av utvecklingsländers 

befolkning boendes i urbana områden tillgång till rent vatten medan endast 70 % har det på 

landsbygden. Däremot ser siffrorna sämre ut för dem som räknas som de minst utvecklade 

länderna där endast 79 % av den urbana befolkningen har tillgång till rent vatten och 51 % på 

landsbygden. Om statistiken studeras mer ingående efter världsdel går det att se att den lägsta 

siffran för urbana områden är 76 % och detta gäller Väst- och Centralafrika. Denna del av 

världen har också den lägsta siffran gällande rurala invånare varav endast 40 % har tillgång 

till rent vatten. (UNICEF, 2006, UNICEF 2006a).  

Anledningen till att situationen ser ut som den gör förklaras av UNDP med att det oftare 

är brist på vatten på landsbygden och att det beror mycket på lokala myndigheternas styrka 

och ansvarsskyldighet eftersom det ofta är dessa som tillhandahåller vattnet i dessa områden. 

Det förklaras också av att rurala områden ofta har hög fattigdom och litet politiskt inflytande 

vilket gör att dessa områden inte prioriteras. Vattentillgången på landsbygden beror i hög grad 

också på viljan och kapaciteten hos samhället att bidra med finansiering och arbetskraft för att 

upprätthålla systemet. Det är enligt UNDP det bristande underhållet av infrastrukturen och 

brist på finansiering som har eroderat vattensystemet i många utvecklingsländer. Det som 

dock är förvånande är att kostnaden för att tillhandahålla vatten är som absolut högst i 

tätbefolkade urbana områden och i mycket glest befolkade områden, inte i rurala områden i 

allmänhet. (UNDP, 2006, s.86ff)  

Fokus i debatten om servicen har legat på storskaliga projekt i urbana områden. Som 

tidigare nämnts har det riktats kritik mot både den offentliga och den privata sektorn p.g.a. att 

de i alltför hög grad satsar på dessa projekt. De har också kritiserats för att ha ett toppstyrt sätt 

och för att inte ta hänsyn till befolkningen som omfattas av reformernas önskemål. Valet att 
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lägga fokus vid urbana projekt förklaras med att 48 % av jordens befolkning idag bor i urbana 

områden, ca 20-40 % bor i storstäder och att denna andel kommer att fortsätta öka. Mellan 

2000 och 2015 beräknas den urbana befolkningen i Asien, Latinamerika och Afrika 

fördubblas och till 2030 fördubblas igen. År 2030 beräknas därför 60 % av jordens befolkning 

bo i städer. (Segerfeldt, 2003, s.83, Triche m.fl. 2006, s.1).  

 Det finns dock flera aktörer som hävdar att för att lösa vattenkrisen måste de 

centraliserade mega- projekten lämnas för att ersättas med billiga, småskaliga projekt. 

Aktörerna som verkar för detta är bl a frivilligorganisationer, fackföreningar och andra 

intresseorganisationer. Dessa pekar på att trots att den urbana befolkningen ökar så bor 

fortfarande två tredjedelar av världens fattiga på landsbygden. UNDP menar att två tredjedelar 

av de 1,1 miljarder människor som lever utan tillgång till rent vatten lever på under 2 US 

dollar per dag (UNDP, 2006, s.49). Detta resulterar i siffror som pekar på att de flesta utan 

tillgång till rent vatten är mycket fattiga och till största del bor på landsbygden. Av de som 

lever i extrem fattigdom bor ca 70 % på landsbygden. Dessa människor är beroende av 

jordbruk och det är beräknat att ”blått vatten”, dvs. vatten som finns synligt endast kommer att 

täcka en sjättedel av de framtida behoven. Det är därför av yttersta vikt att andra metoder 

utvecklas för att tillgodose människors behov av vatten. Det finns exempel på lokala projekt 

utan varken statens eller marknadens inflytande som sköts inom samhällena. Exempel på detta 

är t ex att skörda vatten vilket innebär att regnvatten samlas upp på olika sätt t ex genom att 

vatten som hamnar på taket leds av för att sedan användas under torrare perioder. Detta bidrar 

till att stoppa att ytvattnet eroderar bort jorden eller att vattnet avdunstar. Det har också 

uppmärksammats att denna teknik med fördel kan användas i städer vilket gör att den går att 

anpassa för många olika förhållanden (UNEP, 2007). Brink m. fl. (2004) uppmärksammar 

dock att om det inte utförs ordentligt finns det en risk att vattnet påverkar hälsan negativt om 

det används som dricksvatten (Brink m.fl. 2004, s.35). (McCully i IRN report 2006, s.4f, 

Polak & Yoder, 2006, s.425, SNF, 2007) 

Tekniken med att skörda vatten kan sedan kompletteras med droppbevattning som 

minskar mängden vatten som behövs för bevattning. Även tramppumpar eller handpumpar 

som används för att lyfta grundvatten är viktiga komponenter. Dessa metoder är mycket mer 

kostnadseffektiva än stora projekt och också bättre anpassade för landsbygdsbefolkning med 

små åkrar och är därför mer relevanta för stora delar av den fattiga befolkningen. Det finns 

flera exempel på att ju lägre kostnad för tekniken, desto bättre resultat eftersom fler har råd att 

ta del av den (Polak & Yoder, 2006, s.426, 429). Vattentillgången är som lägst i de fattigaste 

delarna av världen vilket visas av UNDP: s statistik. Av världens befolkning har 83 % tillgång 
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till rent vatten. I höginkomstländer är det 100 %, i medelinkomstländer 84 % men i 

låginkomstländer är det endast 76 % som har tillgång till rent vatten. Det är väldigt viktigt att 

de lösningar som presenteras är tillräckligt billiga för att de ska kunna nå de allra fattigaste 

eftersom det är främst dessa som inte har tillgång till rent vatten (UNDP, 2006, s.49,308).  

Andra exempel på småskaliga projekt är att invånarna tillsammans bygger cisterner eller 

bevattningskanaler. För att ytterligare använda vattnet mer effektivt finns det också olika 

metoder för att rena vatten och olika odlingsmetoder för att reducera vattenmängden har också 

tagits fram samt torktåliga grödor. (McCully i IRN Report 2006, s.19)  

Ett vanligt argument för storskaliga projekt framför småskaliga är att dessa endast kan 

vara framgångsrika i marginella områden och inte kan öka matproduktionen eller den 

ekonomiska tillväxten så som stora infrastrukturprojekt. Detta tillbakavisas dock av McCully 

(2006) som menar att storskaliga dammbyggens utbredning begränsas av den höga kostnaden 

för dessa, bristen på ”blått vatten” och topografin. McCully presenterar data som menar att 20 

miljarder dollar skulle räcka för att lyfta 100 miljoner småjordbrukar familjer upp ur extrem 

fattigdom genom billiga vattentekniker. Detta är endast en tiondel av de investeringar som har 

gjorts på dammbyggen under 1990-talet. Det uppmärksammas dock att det måste ske en 

förändring i inställning gentemot småskaliga projekt. Världsbanken har länge förespråkat 

storskaliga projekt eftersom dessa kräver stora investeringar vilket leder till stora lån som i sin 

tur tillfredställer Världsbankens intressenter. Sedan 1980- talet har dock dessa fått mycket 

kritik vilket har begränsat möjligheterna att stödja stora infrastrukturprojekt. Det är dock 

också andra aktörer som tenderar att förespråka storskaliga initiativ vilket gör att det är många 

aktörer som måste förändra sitt arbetssätt för att småskaliga projekt ska kunna utvecklas 

vidare. (McCully, 2006 i IRN Report 2006, s.5-12) 

Majoriteten av de människor som lever utan tillgång till rent vatten bor på landsbygden 

och är mycket fattiga. Småskaliga, lokala och framförallt billiga lösningar kan ge dessa 

människor bättre tillgång till rent vatten. Dessa projekt kan bl a innefatta att skörda vatten, 

torktåliga grödor och tramppumpar.  
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14 Slutsats 

Som redogjorts för ovan har debatten om vattensektorn ett starkt kännetecken, att det som 

främst har diskuterats är huruvida vattnen ska ägas och skötas av privata eller offentliga 

aktörer. Denna diskussion har präglats av argument för de båda sidorna där den offentliga 

sektorn trycker på att vatten är en mänsklig rättighet som måste skyddas och att därför ingen 

privat aktör med vinstintressen är lämplig för detta. Den privata sidan har däremot fokuserat 

på att den anses vara mer effektiv och ökar möjligheterna för finansiering. De båda 

positionerna har stött på kritik som det kan ifrågasättas om de har tagit till sig och ofta har 

debatten hakat upp sig på argument för och emot. Att fokus i debatten har legat på privat 

kontra offentligt har gjort att diskussionen har fastnat i just detta, dvs. ideologiska och 

politiska ståndpunkter istället för att diskutera de verkliga problem och möjligheter som finns 

för att lösa vattenproblematiken. Detta kan möjligen bero på att det finns olika utgångspunkter 

där den offentliga sidan väljer att fokusera på rättighetsaspekten medan den privata sidan 

lägger störst vikt vid effektivitetsmål och finansiering. Det diskuteras ofta på olika 

abstraktionsnivåer istället för att mötas vilket gör att det blir svårt att skapa fungerande 

policies som gör skillnad. De offentliga aktörerna måste försöka att gå ner på en lägre nivå 

som är närmre verkligheten, då huruvida vatten betraktas som en mänsklig rättighet eller inte 

har mycket liten betydelse för dem som lever utan det. Samtidigt måste de privata 

förespråkarna inse att det på något sätt måste klarläggas vilka som har ansvaret och 

skyldigheterna att tillgodose människors tillgång till vatten. Människor har behov och rätt till 

att veta att deras behov kommer att tryggas.   

Debatten kan anses vara fastlåst i ett läge som inte gynnar de människor som lever utan 

tillgång till rent vatten vilket gör att den inte är särskilt relevant för dessa. Det kan kanske 

vara så att det har mindre betydelse om vattnet är statligt eller privat, utan det som är 

väsentligt är hur dessa olika former hanterar situationen och hur policies och dess 

implementering är utformade. Det är nödvändigt att lämna den många gånger ideologiska 

debatten för att istället basera sina beslut och policies på verkligheten, en verklighet där fler 

människor behöver tillgång till rent vatten. Det är därför av största vikt att undersöka om det 

finns några tecken på att debatten håller på att förändras på ett sådant sätt som skulle kunna 

gagna de människor som behöver det mest.  

De kapitel som berör framtiden för de båda motstående positionerna kan möjligen ge 

några tecken på detta. Både de privata och de offentliga aktörerna verkar numera lägga större 

vikt vid att sänka sig till en lägre nivå och rådfråga och uppmärksamma den lokala 

  44 



befolkningen som aktörer och anpassa besluten efter dessas önskemål. Detta sker ofta i 

samarbete med de lokala aktörerna i olika konstellationer, något som leder till ökat inflytande 

för dessa och därmed ökade chanser till bättre vattentillgång. Det hänger också samman med 

att det numera verkar göras lösningar som passar för de specifika omständigheterna istället för 

att som förut ha en enda lösning för alla situationer. Detta har visat sig vara den bästa 

åtgärden för att få mer lyckade projekt. De faktorer som uppmärksammas som viktiga är till 

stor del de samma inom den privata som den offentliga sektorn, bl a att processen ska vara 

transparant, välgjord och att ansvaret ska fastställas. Det har också gjorts försök att finna sätt 

att stärka den offentliga sektorn på genom exempelvis olika samarbetsformer. Att stärka den 

offentliga sektorn är något som även de privata aktörerna ser som viktigt då dessa verkar ha 

insett att för att deras projekt ska lyckas krävs det att det finns en stark stat i bakgrunden. 

Detta kan ses som något positivt då det fortfarande är den offentliga sektorn som står för en 

övertygande majoritet av all skötsel av vattensektorn och om denna stärks kan det leda till en 

mer välfungerande vattenservice. De åtgärder som börjar växa fram inom både den privata 

och den offentliga sektorn kring vattensektorn kan vara positiva men det kan ändå ifrågasättas 

om detta är tillräckligt. Råder skeptism går det att hävda att även om små förändringar sker 

som tros kunna gynna människor utan vatten så finns det fortfarande strukturer inom debatten 

som håller tillbaka sådana förändringar som är nödvändiga. Från ett positivt synsätt däremot 

går det att betrakta förändringarna inom debatten som tecken på ett ändrat tankesätt som 

kommer att omvandla de strukturer som gör att debatten kan anses vara något förstelnad, i en 

riktning som gör att millenimålet om rent vatten kan uppnås.  

Med tanke på att endast 3 % av befolkningen i utvecklingsländer får sitt vatten genom 

privata alternativ så har diskussionen om privat kontra offentligt fått otroligt mycket plats i 

debatten. Det har därför presenterats en möjlig kontrapunkt som är närvarande i debatten men 

som inte har fått lika mycket uppmärksamhet som diskussionen om privat kontra offentligt. 

Möjligheterna för att en sådan tredje ståndpunkt skulle kunna lösa en del av den 

vattenproblematik som existerar och förändra debatten ska därför undersökas närmre.  

Det kan hävdas att den mainstreamdebatt som har förts som har kännetecknats av 

diskussionen om privat kontra offentligt främst har inriktats på den urbana problematiken 

medan landsbygden ofta inte har berörts av projekten. Detta förklaras av vissa aktörer med att 

den urbana befolkningen beräknas öka i en sådan omfattning under de kommande åren att det 

är här som problemen främst kommer att påträffas. De aktörer som kan återfinnas i 

kontrapunkten till denna debatt har däremot ofta riktat sig till landsbygdsbefolkningen 

eftersom i dagsläget är bristen på rent vatten som störst hos denna. Detta är något som också 
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bör uppmärksammas i större grad av mainstreamdebatten för att trots att den urbana 

befolkningen växer kommer det fortfarande krävas större insatser på landsbygden. Att 

förbättra tillgången till rent vatten på landsbygden skulle kanske också kunna sakta ner 

urbaniseringen något eftersom tillgång till rent vatten är så starkt sammankopplat med en god 

levnadsstandard. Det kostar heller inte särskilt mycket att tillgodose dessa människors behov 

utan lokala småskaliga lösningar förespråkas ofta. Det finns dock tecken på att kontrapunkten 

allt mer håller på att tas upp i mainstreamdebatten. Både privata och offentliga aktörer 

uppmärksammar allt mer vikten av lokalt förankrade projekt och storleken på dessa minskas 

nu. De lokala kooperativ som ofta förespråkas av kontrapunktens aktörer är i själva verket 

ofta offentliga, vilket visar att trots den stora uppmärksamhet som stora projekt fått finns det 

andra lokala alternativ. Det som kan ses som positivt i kontrapunktens förslag till åtgärder är 

just att större fokus läggs på landsbygdsbefolkning där tillgången till rent vatten är som minst. 

Det sker också en användning av billiga, småskaliga lösningar, något som måste till om de 

fattigaste ska kunna nås.  

Det är inte troligt att kontrapunktens åtgärder kommer att kunna lösa alla de problem 

som finns men det som kan ses som den viktigaste lärdomen är att besluten måste anpassas 

efter målgruppen vilket borde vara de utan tillgång till rent vatten. Det starkaste tecknet på att 

debatten håller på att förändras i en positiv riktning är att alla läger numera uppmärksammar 

att det krävs samarbete och alternativa lösningar. Det som krävs är en insikt om att alla 

aktörer har något att komma med och att samarbete är nödvändigt för att öka tillgången till 

rent vatten. Det finns ingen universal kur som alltid passar utan beroende på situation bör den 

aktör som har de bästa erfarenheterna och kunskapen användas.  

Något som dock bör tas i beaktande är att det är industrin och jordbruket som står för 92 

% av jordens vattenanvändning. Det är troligt att oavsett om det är den privata eller den 

offentliga sektorn som står för vattnet, att dessa ser dessa som sina främsta intressenter och 

därför placerar befolkningens intressen i andra hand. Varför det i så pass stor utsträckning har 

fokuserats på urbana områden kan också ha sin förklaring i detta, nämligen att industrier 

främst är lokaliserade i urbana områden. Privatpersoner tvingas konkurrera med stora företag 

om vattnet, ett slag som de ofta förlorar. Denna situation kräver, speciellt då vattenmängderna 

minskar att befolkningens behov tas på allvar och att åtgärder vidtas mot dessa. För att 

förbättra människors vattensituation och nå millenimålet krävs det att aktörerna i debatten 

lägger större vikt vid verkligheten, lämnar den ideologiska diskussionen, tar sitt ansvar för 

privatpersoners behov och börjar agera.  
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15 Sammanfattning 

I detta avslutade kapitel kommer jag att sammanfatta vad som har framkommit i arbetet och 

genom frågeställningarna svara på om syftet att: undersöka debatten för att utröna vad som 

diskuteras och inte diskuteras och därmed försöka se vad som saknas för att den ska bli mer 

relevant för de människor som inte har tillgång till rent vatten och vilka tecken det finns på att 

den håller på att förändras i den riktningen. 

 

• Hur har argumenten kring offentligt respektive privat ägande och skötsel av 

vattensektorn sett ut? 

Förespråkarna för den offentliga sektorn hävdar att vattensektorn ska ägas och skötas av 

denna p.g.a. att vatten är en mänsklig rättighet och därmed inte ska kunna ägas och 

profiteras på. Den privata sektorn å sin sida menar att denna är mer effektiv och har större 

tillgångar till kapital och kan därför göra de nödvändiga investeringar som vattensektorn 

behöver. Den kritik som har riktats mot den offentliga sektorn är främst att den är 

ineffektiv, ojämlik, korrupt och att den inte klarar av att finansiera vattensektorn. Detta 

bemöts med att de misstag som har skett har oftast inte berott på innebyggda svagheter 

hos den offentliga sektorn utan det har haft andra orsaker som korrupta ledare, en stor 

skuldbörda och därmed otillräckligt med kapital.  Den privata sektorn har kritiserats för att 

ta ut ett för högt pris, minska antalet arbeten och vara korrupt. Kritiken bemöts bl a med 

att de högre priserna har olika orsaker och att det kan gynna de fattigaste eftersom 

intäkterna kan användas till att utöka servicen. Diskussionen om privat kontra offentligt 

kännetecknas av ideologiska ståndpunkter och de båda positionerna har svårigheter med 

att erkänna varandras styrkor och samarbeta.  

 

• Hur har argumenten sett ut kring småskaliga vattenprojekt? 

Småskaliga vattenprojekt har förespråkats som ett alternativ till projekten inom 

mainstreamdiskussionen om privat kontra offentligt som ofta har präglats av mer 

storskaliga projekt. Den största fördelen som pekats ut med småskaliga vattenprojket är att 

de riktar sig till dem som behöver det mest. De flesta människor som lever utan tillgång 

till rent vatten är mycket fattiga och är bosatta på landsbygden. De småskaliga projekten 

erbjuder den lokala befolkningen en möjlighet att förbättra sin vattentillgång genom lokala, 

billiga metoder.  
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• Hur håller argumentationen på att förändras för att debatten ska kunna vara till gagn 

för de 1,1 miljarder människorna som inte har  tillgång till rent vatten? 

Både den privata och den offentliga sektorn har börjat förändra sitt arbetssätt och detta 

kan ses som positivt. Inom båda positionerna läggs det numera större vikt vid att anpassa 

projekten efter situationen, att öka delaktigheten för de berörda och att öka transparensen. 

Något som efterfrågas för båda positionerna är att de ska satsa mer långsiktigt och ha en 

klarare arbets- och ansvarsfördelning. Att de stora aktörerna i debatten uppmärksammar 

att deras arbetssätt behöver förändras är positivt då dessa förändringar spås kunna 

förbättra situationen. Kontrapunkten med alternativa småskaliga lösningar som redan 

innefattar flera av faktorerna som ses som viktiga verkar påverka mainstreamdebatten. 

Denna företräder i högre grad de som inte har tillgång till rent vatten, de fattiga 

landsbygdsborna. De alternativa lösningarna inom kontrapunkten har flera positiva inslag 

och genom att lyssna på befolkningen som är berörd kan debatten i större grad börja 

handla om hur man ska kunna förbättra vattensituationen. Det finns svaga tecken på att 

debatten och således arbetet håller på att anpassas mer efter den målgrupp som bör nås, 

människorna utan tillgång till rent vatten. 
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