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Abstract 

Denna uppsats handlar om hur vattenbrist kan påverka konflikter. Vi försöker 
framhäva de bidragande orsakerna till att konflikt uppstår i motsats till samarbete. 
Med hjälp av teoretiska utgångspunkter diskuterar vi och försöker ge en djupare 
förståelse för problematiken. Uppsatsen behandlar inte bara vattenbrist utan även 
till viss del resursknapphet i största allmänhet, eftersom vattenbrist ingår som en 
komponent i den diskursen. 

Vi berör de två mest etablerade teorierna, som även är sina motpoler, 
cornucopianism kontra neo-malthusianism. Respektive teori har specifika svar på 
hur och vad det är som gör, i det här fallet, vattenbrist, till ett problem.  

Vår uppsats innehåller en del om statens och det internationella samfundets 
agerande i problemkomplexet rörande vattenbrist. Utöver detta har vi vävt in en 
del om de allmänt vedertagna klimatförändringarna, eftersom dessa förändringar i 
viss mån kan komma att påverka tillgången till vatten.  
 
Nyckelord: Vatten, konflikt, resursknapphet, cornucopianism, neo-malthusianism.  
Antal tecken: 44 305 
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1 Inledning 

Krig och konflikt uppkommer p.g.a. en mängd olika orsaker. Samtidigt som vi 
tycker att den dynamiken är intressant har debatten kring vattenbrist och brist på 
andra resurser inte gått oss förbi. Att fånga in de båda ämnesområdena i en och 
samma uppsats som vi försökt göra här har varit mycket intressant och framförallt 
spännande, från början till slut. 
 

1.1 Syfte och Frågeställning 

Vi har valt följande frågeställning eftersom vi finner ämnet intressant. Men 
framförallt eftersom det är i allra högsta grad aktuellt. Jordens befolkning ökar 
samtidigt som per capita konsumtionen stiger till de värdena som vi i västvärlden 
har. I framtiden kommer detta att orsaka påfrestningar på vårt jordklot. För att få 
en förståelse av hur det kommer att se ut i framtiden skall vi se hur det ser ut idag. 
Vi är inte så naiva att vi tror att ex. vattenbrist för sig själv leder till väpnad 
konflikt, men att det trots allt spelar en avgörande roll i konfliktförloppet.  

 

• Under vilka omständigheter är vattenbrist konfliktgenererande? 

• Vilka mekanismer leder till konflikt istället för samarbete? 

• Varför utbryter konflikter i länder där det råder vattenbrist? 
 

Vår frågeställning förstås lättare med hjälp av följande modell:  
Vattenbrist → x → konflikt. 

1.2 Teori 

Det finns två huvudsakliga teoribildningar inom ramen för diskussionen om 
resursknapphet, neo-malthusianism och cornucopianism (Homer-Dixon 1991 s. 
99).  

Anhängare till neo-malthusianismen menar att knappheten av förnybara 
resurser kan komma att leda till konflikt med låg intensitet. När populationens 
tillväxt blir så stor att det inte längre finns adekvat med resurser för att 
tillfredställa befolkningens behov längre så kan spänningar uppstå.  
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Neo-malthusianismen och dess teoribildningen diskuterar på flera ställen även 
skillnaderna mellan Nord och Syd och om hur det först och främst kommer att 
vara de fattiga som känner av resursknapphetens konsekvenser. Diskussionen om 
population och resurser kan, för att underlätta dess förståelse, jämföras med 
djurvärlden där man talar om populationer och habitat. I djurvärlden bidrar det 
naturliga urvalet till att begränsa populationen. Efter ett tag hittas den naturliga 
balansen, varpå resursknapphetens konsekvenser inte blir lika stora som för 
människor.  

Cornucopianismen å andra sidan förlitar sig på att marknaden kommer att lösa 
knappheten på resurser. Genom att bl.a. priser på resurser/råvaror höjs medför det 
en minskad efterfrågan. Cornucopianismen har även hög tilltro till teknologiska 
framsteg. De menar att teknologin kommer att tillåta jordens befolkning att växa 
mycket mer trots den minskade tillgången till nödvändiga resurser. De anser även 
att neo-malthusianismen bortser från en av människans främsta egenskaper dvs. 
den mänskliga uppfinningsrikedomen som de menar kan lösa de potentiella hoten. 

1.3 Metod och Material 

Uppsatsens utgångspunkt har varit att läsa in oss på befintlig och relevant 
information inom det aktuella området, för att därmed lättare kunna ta del av den 
pågående diskursen. Efter genomgången av det aktuella materialet (vilket främst 
består av vetenskapliga artiklar) har vi avgränsat vårt beröringsområde och siktat 
in oss på hur vattenbrist kan tänkas leda till konflikt. Allt material bygger på 
sekundärdata.  

Genom att sedan använda oss av ett relevant empiriskt material har vi försökt 
att återknyta de teoretiska tankegångarna och det teoretiska ramverket till 
verkligheten. Vi börjar med att avgränsa vårt arbetsområde utifrån en ganska bred 
tankegång om knapphet på resurser för att sedan inrikta oss mot enbart vatten. 
Flera av de teoretiska ingångarna har varit alltför breda för vårt huvudintresse men 
de har vi använt ändå eftersom de alltså ändå kan ge oss vissa svar på vår 
problemställning.  
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2 Bakgrund 

 
Idag är mellan 40-50 miljoner människor enligt FN kategoriserade som 
klimatflyktingar. Varje dag tvingas människor lämna sina hem som en följd av 
förändrade levnadsvillkor. På flera håll uppstår förändringar på grund av den 
ökade resursknappheten. Vår förförståelse är att fluktuationer i tillgången till 
diverse naturresurser ökar risken för konflikt, då människor inte är tillräckligt 
förberedda på dem.   

Vattenbrist är ett exempel på en resursknapphet som kan få enorma 
konsekvenser för väldigt många människor. Klimatförändringar utgör ett 
potentiellt hot mot den internationella säkerheten. Hur stor risken blir för konflikt 
är beroende av staters olika sätt att handskas med vattenproblem. Hur problemen 
handskas, beror på en mängd olika faktorer som är otroligt viktiga för staters 
stabilitet.  

Den här uppsatsen finner sin relevans i dagens debatter och konferenser om 
vad som eventuellt kommer vara framtidens konfliktorsaker. Den 6-17 November 
2006 hölls en internationell konferens i Nairobi, Kenya, arrangerad av UNFCCC 
(United Nations Framework on Climate Change). Dess syfte var att 
uppmärksamma klimatförändringar världen över genom att bl.a. belysa den 
globala uppvärmningen. Vi kan alltså konstatera att något håller på att hända och 
att de effekter som uppstår inte är välkomna överallt. Folk är olika mycket 
förberedda på effekterna. Vi menar att arbetet kring klimatförändringar och dess 
inverkan på vatten är av hög relevans då det skulle kunna förhindra att konflikter 
uppkommer i framtiden. Flera institutioners och organisationers verksamheter är 
inriktade på vatten och dess vitala värde för människors överlevnad.  

 
Sattelitbilder: Afrika torkar ut 
Via två satelliter i omloppsbana har amerikanska forskare gjort en unik kartläggning av 
världens sjöar och floder och även grundvattennivåer. Ett oroväckande rön är att 
vattennivåer i Afrika minskar drastiskt, sade vetenskapsmännen på tisdagen enligt Reuters.  
 
– Det här är första gången vi kunnat mäta förändringarna, sade Jay Famiglietti, professor i 
global ekologi vid University of California, Irvine, som menade att den låga vattennivån 
visar på klimatförändringen.  
(Aftonbladet 2006). 
 

 
Att kopplingen mellan klimat och konflikt görs är inget nytt. Redan på 1400-talet 
gjordes kopplingen mellan klimat och konflikt. Då drabbades Katalonien i dagens 
Spanien av en extrem torka och översvämningar som ledde till matbrist vilket i sin 
tur medförde upplopp och allmänt missnöje från den fattiga delen av befolkningen 
(MacKay 1981 s. 362-365). 
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3 Teorier 

3.1 Resursknapphet 

I detta avsnitt kommer vi att redogöra för några centrala delar av diskussionen 
kring resursknapphet (resource scarcity). Enligt Homer-Dixon är knappheten av 
resurser beroende av tre variabler där bara den ena uppstår som en följd av 
miljöförändringar (1994 s. 8). Den andra variabeln är befolkningstillväxten som 
leder till att tillgången av resurser per capita minskar (Homer-Dixon 1994 s. 8). 
Den tredje variabeln är den ojämna fördelningen av resurser (ibid.). För att lättare 
fånga alla tre variabler använder Homer-Dixon sig av betäckningen 
”environmental scarcities” (Homer-Dixon 1994 s. 9). Anledningen till att Homer-
Dixon använder sig av denna benämning istället för det mer etablerade 
”environmental change” är att det senare endast berör den första variabeln. 
Genom att bara se till den första variabeln försvåras kopplingen mellan klimat och 
konflikt enligt Homer-Dixon. Eftersom det är när de två första variablerna 
interagerar med den ojämna fördelningen av resurser som störst risk för konflikt 
finns (ibid.).   

Till skillnad från Homer-Dixon gör många analytiker och ”policy makers” i 
västvärlden ofta bara kopplingen mellan klimat och konflikt, dvs. mellan 
klimatförändringar ex. växthuseffekten. Homer-Dixon menar däremot att det inte 
är den globala uppvärmningen som är det största hotet mot den internationella 
säkerheten. Han menar att det i en nära framtid kommer att vara den försämrade 
kvaliteten och den minskad kvantiteten av ex. jordbruksmark, skogsbruk, vatten 
och fisk som kommer att utgöra det största hotet mot mänskligheten (Homer-
Dixon 1994 s. 8).  

En intressant aspekt av resursknappheten är att den inte nödvändigtvis behöver 
vara objektiv utan faktiskt kan vara subjektiv, dvs. vad den ena parten anser vara 
resursknapphet behöver inte den andra parten hålla med om. För att påvisa detta 
använder vi ett empiriskt exempel som Homer-Dixon använt sig av. Exemplet är 
en konflikt över resurser i Nicaragua mellan Sandinista regeringen och Miskito 
indianerna. Den ena sidan menar att på grund av regeringens önskan att behålla 
den ekonomiska tillväxten så övertog de Miskito mark, konsekvenserna av detta 
blev att utarmningen ökade och spred sig från Atlantkusten till Stillahavskusten. 
Anhängare till Miskito indianerna däremot ansåg inte att regeringens tilltag var en 
nödvändighet för den fortsatta ekonomiska utvecklingen, dessutom förekom det 
inte någon uttalad och påtaglig resursknapphet. Istället menade indianerna att 
regeringens drivkraft var snarare ideologiska (marxism) och att de var ett 
underutvecklat folk vars egendomar skulle omfördelas så att arbetarklassen i 
Nicaragua kunde ta del av den. 
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Som vi tidigare nämnt är inte resursknapphet beroende av enskilda faktorer, utan 
knappheten av resurser uppstår som en följd av en interaktion mellan ovanstående 
variabler. Homer-Dixon har kommit fram till att beroende på hur dessa faktorer 
samverkar så finns det två möjliga utgångar; ”resource capture” och ”ecological 
marginalization”. Dessa kommer inte att beröras djupare i denna uppsats, utan vi 
hänvisar till Homer-Dixon för vidare läsning (Homer-Dixon 1994 s. 10) 

 

3.2 Två teoretiska skolor 

I detta avsnitt kommer inte den huvudsakliga fokusen ligga på kopplingen mellan 
vattenbrist och konflikt. Istället fungerar detta kapitel som en introduktion till de 
två teoretiska skolorna.  

Debatten om resursknapphet nådde sin höjdpunkt under 1970-talet där neo-
malthusianismens teorier ställdes mot cornucopianismens (Ayres 1993 s. 1). 
Anledningen till att kopplingen mellan resursknapphet och konflikt inte görs här 
beror på att respektive skola inte gör den kopplingen utan fokus berör 
resursknapphet och inte dess följder. Varken neo-malthusianismen eller 
cornucopianismen är definitiva eller statiska och bör därför inte ses som absoluta. 
Det ter sig osannolikt att forskare endast befinner sig i det ena eller det andra 
facket. Istället ska indelningen användas här för att underlätta förståelsen för de 
två skolor som befinner sig i varsin enda av skalan. 

 

3.2.1 Neo-malthusianism 

Anhängare till neo-malthusianismen argumenterar för att länder med en kraftigt 
växande populationen kommer att känna av en minskad kvantitet och/eller en 
försämrad kvalitet av naturresurser per capita. När det kalla kriget närmade sig sitt 
slut menade anhängare till neo-malthusianismen att det skulle uppstå ett nytt hot 
mot den internationella säkerheten. Det nya hotet skulle komma att bli av en 
demografisk karaktär, dvs. en växande befolkning. Det var detta tillsammans med 
klimatförändringar, som skulle komma att bli ett allvarligt hot mot den 
internationella säkerheten samt staters framtida stabilitet. Detta ökande tryck på 
tillgången av naturresurser, menar neo-malthusianister, kommer leda till att 
samhällen blir mer benägna att ta till vapen, i form av inbördeskrig med låg 
intensitet (Urdal 2005 s. 1).  

Under 1960-talet, i samband med den gröna vågen (Homer-Dixon 1991 s. 99), 
var det trots ett brett miljömedvetande få som tog Thomas Robert Malthus 
profetior på allvar. Detta förklaras av det enkla faktum att Malthus framtidsbild 
inte visat sig stämma. Thomas Robert Malthus beräknade att befolkningstillväxten 



 

 9 

skulle vara så stor att världens förmåga att producera mat inte skulle vara 
tillräckligt stor för att föda den framtida befolkningen. Neo-malthusianister har 
många gånger anklagats för ”crying wolf” (Homer-Dixon 1991 s. 100), men trots 
forskningens otaliga motbevis så har anhängare ihärdigt förespråkat att vi någon 
gång i framtiden kommer till en gräns då jorden inte klarar av den växande 
befolkningen. Under 1990-talet kände neo-malthusianismen återigen av ett 
uppsving vilket enligt Urdal har två förklaringar (2005 s. 2). Dels att det allmänna 
intresset för att rädda miljön stod i fokus i väst-världen och dels för att det kalla 
krigets slut lämnade efter sig ett säkerhetsvakuum där diverse 
säkerhetsetablissemang försökte legitimera sitt fortsatta arbete kring 
säkerhetsfrågor. 

Trots neo-malthusianismens radikala och ofta extrema hållningspunkter 
gällande resursknapphet och konflikt så är de flesta forskare överens om att det 
inte går att bortse från kopplingen mellan resursknapphet och konflikt (Urdal s. 
419). Ur det radikala förhållningssättet har det efterhand vuxit fram en mer 
moderat och konservativ hållning, där den främsta inom området anses vara 
Homer-Dixon (Urdal 2005 s. 3). Homer-Dixon bedriver ”Project on Environment, 
Population and Security” vid Toronto University.  

Vad gäller neo-malthusianismens syn på vattentillgången, eller snarare bristen 
på vatten, så var det den som präglade diskussionerna i början av 2000-talet (HDR 
2006 s. 13). Genom matematiska formler har forskare kommit fram till att den 
ökande befolkningstillväxten tillsammans med den minskande vattentillgången 
skulle komma att få alarmerande konsekvenser. Det är fel att påstå att 
vattenreserverna inte räcker till jordens befolkning, för trots alla påståenden så 
finns det vatten till alla, åtminstone på det globala planet. Problemen uppstår 
istället på det lokala alternativt regionala planet. Man bör därmed absolut inte 
förbise att den lokala vattenbristen kan få förödande konsekvenser för 
populationen som bebor det berörda området (HDR 2006 s. 13).  

Sammanfattningsvis bör det sägas att de som tidigare höll av den så 
pessimistiska synen på miljöpåverkan har fått ändra uppfattning och istället välja 
en mindre radikal väg. Istället för att fokusera på en eventuell framtida vattenbrist 
bör man istället inrikta sig på att se till att det vatten som finns omfördelas. 
Eftersom vatten liksom hälsovård ofta är ojämnt fördelat inom och mellan länder 
där den största delen ofta hamnar hos den del av befolkningen som har de 
nödvändiga ekonomiska tillgångarna (HDR 2006).   

3.2.2 Cornucopianism 

Neo-malthusianismens något mörka hållning matchas av cornucopianismen som 
är en direkt motpol till den pessimistiska inställningen till framtiden (Homer-
Dixon 1991 s. 99).  

Cornucopianister har ett flertal gemensamma nämnare med de liberalas teorier 
gällande internationella relationer, där ligger fokus inte så mycket på konflikt 
mellan stater utan istället på samarbete stater emellan. Cornucopians liksom 
liberaler lägger mycket vikt vid den fria marknaden, liberala demokratier samt 
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internationella institutioner. Tanken är att dessa i samverkan med varandra skall 
leda till samarbete istället för konflikt. 

Tre invändningar mot neo-malthusianismen, som cornucopianister har, är 
följande. Det första är att de bortser från den mänskliga uppfinningsrikedomen 
och den teknologiska utvecklingen som tillsammans effektiviserat jordbruket flera 
gånger om. Den andra invändningen är att neo-malthusianismen inte tar hänsyn 
till den internationella handeln. Denna är viktig menar cornucopianismen eftersom 
knappheten av resurser enligt dem är lokala och inte globala. Sedan menar de att 
naturresurser vid brist kan ersättas med andra resurser. De tar även upp en sådan 
trivial sak som att marknaden kommer att höja priserna på de resurser som det 
råder knapphet på, vilket kommer att minska efterfrågan på den resursen 
(Gleditsch 1998 s. 38). 

3.3 Homer-Dixons teorimodell 

Thomas Homer-Dixon skulle kunna kategoriseras som en neo-malthusianist. 
Anledning till att vi inte gör detta är två, dels att Homer-Dixon inte är lika radikal 
och har istället valt en mer moderat hållning till neo-malthusianismen. Det andra 
är helt enkelt att det är han som är den mest framstående inom detta området och 
därför bör det ges ett extra utrymme att belägga hans teorimodell.  

Homer-Dixon har sin utgångspunkt i resursknapphet men utvecklar begreppet 
ytterliggare ett steg genom att skilja mellan olika uppkomster av resursknapphet. 
Den ena orsaken är en minskad kvantitet och/eller en försämrad kvalitet av 
förnybara resurser. En annan orsak är en växande befolkning alternativt en ökad 
per capita konsumtion av naturresurser. Ytterliggare en orsak uppstår vid ett 
ofördelaktigt och en ojämn fördelning av naturresurser inom och utanför 
statsgränser. 

En bärande punkt i Homer-Dixons teorimodell är diskussionen gällande vilka 
sociala effekter som uppstår i samband med att tillgången till resurser blir allt 
mindre. I utvecklingsländer med svaga institutioner i förhållanden till västvärlden 
blir de sociala effekterna ännu större. Homer-Dixon nämner fyra huvudsakliga 
sociala effekter som uppstår som en följd av klimatförändringar och som i sin tur 
kan leda till konflikt (1991 s. 90).  

Jordbruksproduktion, ekonomisk tillbakagång, befolkningsförskjutning och 
upplösta institutioner och sociala relationer. Det är den minskade 
jordbruksproduktionen och dess effekter som Homer-Dixon anser vara det största 
hotet mot den internationella freden (1991 s. 91). Ytterliggare en social effekt som 
klimatförändringar kan ha på jordens befolkning är den ekonomiska som först och 
främst kommer att drabba de redan hårt utsatta människorna i utvecklingsländerna 
(1991 s. 94). Den ekonomiska tillbakagången kan vara ett direkt resultat av 
klimatets förändrade förutsättningar men kan även vara ett resultat av andra 
sociala faktorer ex. en minskad jordbruksproduktion (1991 s. 95). Flera faktorer 
bidrar till att påverka den ekonomiska utvecklingen och individens rikedomar. Ex. 
ökad UV-strålning, vilket uppstår som en följd av ozonlagrets förtunnande, kan 
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leda till en ökad sjukdomsfrekvens hos både människor och deras djur, vilka de är 
ekonomiskt beroende av (1991 s. 95). Listan kan göras ganska lång när det gäller 
vilka klimatförändringar som kan påverka ekonomin, men det som fokus trots allt 
skall ligga på i denna uppsats är vattnets betydelse. Det finns ett flertal exempel 
på hur vatten kan leda till ekonomisk tillbakagång och därmed, i förlängningen, 
konflikt. Ett exempel är att den ökade slamansamlingen i flodsystemen minskar 
möjligheterna att transportera diverse gods via dem, samt att möjligheterna till 
utnyttjandet av flodernas hydroelektricitet minskas avsevärt (Homer-Dixon 1991 
s. 95). Det ganska självklara faktum att kvantiteten och kvaliteten av vattnet 
påverkar möjligheterna till ett effektivt jordbruk, vilket är avgörande för att alla 
länder skall kunna utvecklas. Den påverkan som ex. den globala uppvärmningen 
har på vattnet kan även leda till översvämningar som kan vara oerhört förödande 
för vilket samhälle som helst, men ännu mer så om samhället befinner sig i ett 
särskilt utsatt läge (ex. Bangladesh). I framtiden bör hänsyn även tas till att den 
globala uppvärmningen också kan komma att påverka mängden av nederbörd, öka 
den, likväl som den kan minskas. Detta kan antingen leda till översvämningar men 
även till att flodsystemens vattennivåer sjunker undan vilket otvivelaktigt har 
börjat ske i områden på den afrikanska kontinenten (Homer-Dixon 1991 s. 96). 

Vad gäller befolkningsförskjutning som social effekt är även den högst aktuell 
vad gäller vattnets roll i uppkomsten av konflikt. Stigande havsnivåer som en 
följd av den globala uppvärmningen kan få folk att fly sina tidigare bosättningar i 
ett försök att komma undan de stigande vattennivåerna. Även en minskad 
nederbörd i vissa områden kan leda till ökenspridning vilket kan leda till att folk 
lämnar sina hem. Redan idag leder översvämningar till att folk flyttar. Ex. så har 
många lämnat Bangladesh för Indien som en direkt följd av att Ganges och 
Brahmaputra regelbundet svämmar över, vilket i framtiden i samband med en 
ökad medeltemperatur kan komma att ske allt oftare (Homer-Dixon 1991 s. 97). 
Migrationen och de flyktingsströmmar som uppstår på grund av vattnets inverkan 
kan leda till ökade spänningar mellan olika kulturer och etniciteter i 
mottagarelandet. 

Den fjärde och sista sociala effekten som verkar som mekanism mellan 
klimatförändringar och konflikt är upplösandet av institutioner och sociala 
relationer. Denna fjärde punkt är i viss mån beroende av de tre tidigare nämnda. I 
utvecklingsländer med redan svaga institutioner och sociala relationer kan sådana 
effekter slita sönder de svaga strukturerna.   
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4 Vatten 

För att förstå om och hur vattenbrist spelar roll i konfliktförlopp underlättar det 
om vi förstår hur vatten används. Inom vilka områden det används och vilka 
effekter försämrad vattenkvalitet och brist på vatten kan få för människor. Vatten 
är en förutsättning för allt liv på jorden och när det inte kommer alla till del är 
människor beredda att göra det som krävs för att återigen få tillgång till vatten. 
Vatten dricks, det tvättas i, det används inom sjukvården, det behövs för att kunna 
odla grödor och det behövs för att livnära boskap.  

Man har uppmärksammat problematiken angående vattenbrist i FN:s 
millennium mål (MDGs). FN:s mål kommer inte att uppnås om man inte ser till 
problematiken kring vattenbristen i flera länder. Detta diskuteras bl.a. i Human 
Development Report. Rapporten diskuteras och analyseras kritiskt av två doktorer 
(Håkan Tropp och Anders Jägerskog) på SIWI (Stockholm International Water 
Institute) där man poängterar vikten av detaljer runtomkring vattenbrist. Om 
UNDPs rapport säger man följande (Jägerskog & Tropp s. 4):  

 
By viewing the water crises through a power lens, the report underscores the importance of 
addressing politics and institutional development. 

 
Man talar ofta om fattigdom som en del av en konfliktorsak och Jägerskog och 
Tropp skriver att om man fokuserar mer på vattenbrist kan man få fler folk att 
komma ur en ond spiral av fattigdom (Jägerskog & Tropp). Rapporten från UNDP 
menar att det finns en ökad global risk som handlar om brist på vatten. Att komma 
över de här problemen är ett stort delmål och om man kan handskas med 
vattenproblemen i världens länder är man ett steg närmare millennium målen. En  
annan sak som vi ska ta fasta på i den här rapporten är just att man menar att det 
inte är den fysiska tillgången på vattenresurser som är problemet utan att det är  
den ojämlika tillgången till resurser, makt och fattigdom som gör problematiken 
svår (HDR 2006 s. 2).  
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4.1 Brist på vatten 

Hur pass stabila institutioner ett land har kan vara avgörande för om vattenbrist 
leder till konflikt eller inte. Även en populationsökning kan öka konfliktrisken i 
samband med vattenbrist. Flera områden i världen är extra känsliga för händelser 
som påverkar den redan existerande vattenbristen där. Många länder är också 
tvingade att dela större vattendrag tillsammans med grannländer vilket gör att 
samarbetet dem emellan blir extra viktigt för den nationella säkerheten. Anders 
Jägerskog på SIWI skriver att fredliga lösningar i dagsläget är vanligare än 
konflikter i samband med vattenrelaterade problem. Detta påstående grundar sig i 
en undersökning gjord på 262 av världens delade floder (Jägerskog 2006).  

Att länder delar vattendrag med varandra är vanligt i hela världen. Det finns 
flera projekt som finansierar och stödjer bl.a. byggnationer av vattendrag. Att det 
finns överenskommelser mellan länderna som delar på vattendragen är viktigt, 
framförallt om det visar sig att vattnet i perioder är på väg att ta slut.  

I en artikel av Peter Gleick diskuteras huruvida tillgången till rent vatten borde 
vara en mänsklig rättighet. De s.k. basic needs måste uppfyllas och han lägger i 
sin artikel stor vikt vid länders regeringar och deras ansvar för sina medborgare 
men menar även att det internationella samfundet bör uppmärksamma frågan mer. 
”If the misery of our poor be caused not by the laws of nature, but by our 
institutions, great is our sin.” Charles Darwin. (Gleick 2006 s. 2).   

Leif Ohlsson skriver i en artikel publicerad av SIDA om ökat resursuttag och 
ökat befolkningstryck. Han menar också, liksom flera andra att (2006 s. 11) 

 
Risken för vattenkrig är kanske inte störst mellan länder, utan inom länder –och då som en 
följd av en svårutredd serie påfrestningar orsakade av tvånget att anpassa sig till 
vattenbristen. 

 

4.2 Policyutformning och managment 

Integrated Water Resources Management, IWRM är ett internationellt program 
sammansatt av svenska SIDA tillsammans med SIWI, (Stockholm International 
Water Institute). Man fokuserar bl.a. på institutionell kapacitet och på förhandling. 
Kursen hålls både i Sydafrika och i Sverige och man inriktar sig på regeringsfolk, 
NGOs och konsulter som jobbar med vatten. Detta visar på att man i hög grad 
uppmärksammat problem som dålig policyutformning och management kan 
medföra (SIWI 2006).    

I Human Development Report, som vi använt oss av tidigare, för man en 
diskussion om jämlika medborgarskap (fritt översatt från equal citizenship). 
Fattiga människor som får lägga mycket tid på att hämta vatten eller att rena 
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vatten får mindre tid över till att delta i det civila samhället. Man menar att 
vattentillgången i större utsträckning än idag, skall vara en mänsklig rättighet. 
Man diskuterar även vikten av politiskt ledarskap. Flera länder har program som 
på allt ifrån lokal till nationell nivå syftar till att öka tillgången till vatten och 
graden av sanitet. Kina, Kambodja, Indien, Zambia och Bangladesh är några av 
dem. Rapporten nämner också att man borde inkludera vattenproblemen i länders 
Poverty Reduction Strategy Papers.  

Homer-Dixon skriver, som vi varit inne på tidigare, om hur olika samhällen 
svarar och reagerar då ett ökat tryck uppkommer mot knappa resurser. Han menar 
att de som utformar den aktuella policyn kan förhindra att en viss situation 
mynnar ut i en konflikt. Homer-Dixon är kritisk till hur marknadsekonomiska 
influenser skall kunna lösa resursknappheten och han menar att låneinstitutioner 
som Världsbanken och IMF inte kan lösa problemen med sina liberala strategier 
(1991 s. 99).  

Vi kan tänka oss en jämförelse mellan tillgången till vatten med tillgången till 
sjukvård för människor i ett land. Vi vet att de med pengar kan få tillgång till 
privat sjukvård med mindre väntetid och de som inte har råd till detta får vänta i 
kö på sin tur. Cornucopianismens anhängare, menar Homer-Dixon, ser lösningen 
på knappa resurser i ett marknadsekonomiskt tänkande, där människor helt enkelt 
får nöja sig med att få tillgång till mindre vatten p.g.a. att det har mindre pengar, 
precis som sjukvården i många länder ser ut idag. Homer-Dixon är kritisk till 
cornucopianismens teorier och menar att dessa enbart kommer kunna användas i 
välutvecklade länder och inte i fattiga, eftersom man där saknar bl.a. kapital och 
know-how (Homer-Dixon 1991 s. 101). Densamme poängterar svårigheten för de 
som utformar policy dvs. att göra detta under ett ökat tryck på resurser, eftersom 
förutsättningarna för att en policy skall lyckas minskar då förändringar sker i 
samhället. Homer-Dixon nämner bl.a. att eliter och intressegruppers verksamheter 
påverkas av den förändrade tillgången på resurser. Dessa förändringar gör det 
svårare för policyutformare att lyckas.  

 
 

4.3 Vattenkvalitet 

En motsägelse är att försäljningen av vatten i plastflaskor har ökat dramatiskt de 
senaste åren samtidigt som 10-20 000 människor dör varje dag i vattenrelaterade 
sjukdomar. UNICEF skriver att 4000 barn dör varje dag för att de dricker smutsigt 
vatten. Den vanligaste orsaken är långvarig diarré.  

Idag befolkas vår planet av ca 6.3 miljarder människor varav så många som 1 
miljard inte har tillgång till rent vatten. De flesta av dessa bor i Afrika, söder om 
Sahara (UNICEF 2006).  

Frekvent kommer rapporter och varningar världen över som varnar för att 
epidemier kan bryta ut eftersom vattenkvaliteten är för dålig. Ett dagsaktuellt 
exempel är i staden Owerri i södra Nigeria där hjälparbetare varnar för att 
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situationen är ohållbar. Problemen förvärrades under julhelgen eftersom de 
lastbilschaufförer som brukar köra vattentankar till staden åkt hem för att fira jul 
med sina familjer. Samtidigt kritiserar en lokal ungdomsledare (youth leader) 
statens sätt att strunta i problemen (Nkwopara 2006). Utan att gå in så mycket 
djupare i det här exemplet verkar det inte som om staten tar sitt ansvar för sina 
medborgare. Vi kan leka med tanken att om man betalat lastbilschaufförerna mer 
(cornucopianism) så hade de kanske ändå jobbat under julhelgen. En 
malthusianists kommentar hade antagligen lytt något i stil med att situationen nu 
skulle kunna eskalera till en inomstatlig konflikt i Nigeria.  
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5 Vilka är de troligaste typerna av 
konflikt? 

För att beskriva vilka typer av konflikt som är att förväntas använder vi oss av 
schweiziska ENCOP’s (Environment and Conflicts Project) typologier. Detta var 
ett samarbetsprojekt (1992-1995) mellan The Swiss Peace Foundation at Berne 
och Centre for security studies and conflict research i Zürich. Resultatet av 
studien redogörs för grovt indelat: inomstatliga, internationaliserade inhemska och 
internationella konflikter. Utöver denna indelningen görs ytterliggare 
kategoriseringar (Bächler s. 14) som redogörs för här.  

 

5.1 Inomstatliga konflikter  

Den första typen av konflikt som förväntas uppstå enligt ENCOP är etno-politiska 
konflikter. Dessa uppstår vid en ojämn fördelning av naturresurser mellan olika 
etniciteter, där konflikten utbryter när respektive etnicitet skyddar sina 
naturresurser/tillgångar (Bächler s. 14). En etno-politisk konflikt behöver inte 
enbart ses som en miljörelaterad konflikt, utan kan även ses som en 
moderniseringskonflikt där etnicitet används som ett politiskt instrument av 
statens/regionens eliter, för att ex. mobilisera folket (Ohlsson 1999 s. 46).  

Även konflikter mellan centrum (urbanitet) och periferin (den agrara delen av 
samhället) väntas uppstå (Ohlsson 1999 s. 45).  

Sedan finns det inomstatlig/regional migration. Denna konflitktyp uppstår när 
en del av populationen tvingas flytta från en region till en annan inom samma land 
(Ohlsson  1999 s. 46). Helt enkelt därför att miljön inte längre tillåter dem att bo 
kvar. Exempel på detta är Sudan där ökenspridningen tvingat människor på flykt 
(Bächler s. 15). Migrationen kan sedan leda till att spänningar uppstår i den 
regionen som de migrerar till, samt att påfrestningarna på miljön ökar i den nya 
regionen.  
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5.2 Internationaliserade inhemska konflikter 

 
Nästa konfliktscenario är nära sammanlänkat med den som uppstår som en följd 
av inomstatlig/regional migration och handlar om den migration som korsar 
internationella gränser. Det är denna konflikttyp som ger upphov till 
klimatflyktingar. Klimatflyktingarna ökar sedan spänningarna i landet de kommer 
till varpå konflikt kan bryta ut. Ett exempel där miljöpåverkan lett till 
internationell migration är Bangladesh och Indien.   

Sedan finns det konflikter som uppstår till en följd av en förändrad demografi 
(Bächler s. 16). Denna typ av konflikt beskrivs enklast genom att 
befolkningstillväxten helt enkelt blir för stor för den mängd resurser som finns 
tillgänglig till den. Denna typ av konflikt yttrar sig ofta genom en minskning av 
jordbruksmark per capita. Den förändrade demografin kan även ge upphov till 
föregående typ av konflikt dvs. mellanstatlig migration (Ohlsson 1999 s. 46). 

5.3 Internationella konflikter 

 
Nästa typ av konflikt och den som är central för denna uppsats är den som handlar 
om tillgången till vatten. Fram till dagens datum har konflikter och dispyter över 
internationella flodsystem och andra vattendrag inte resulterat i väpnade 
konflikter (Bächler s. 16). Däremot har dispyter över vatten lett till våldsamma 
strider inom stater, men där spelar ofta skilda religioner och/eller etniciteter en 
avgörande roll (Ohlsson 1999 s. 46).  

Den sista typen av konflikt som ENCOP anser vara realistisk är konflikt om 
den globala uppvärmningen dvs. olika ståndpunkter i förhållande till den globala 
uppvärmningen (Ohlsson 1999 s. 46). Detta kommer naturligtvis inte att leda till 
någon global väpnad konflikt i framtiden men är ändå en viktig punkt att nämna. 
Det skulle kunna leda till politiska och ekonomiska kriser ex. de spänningar som 
kan uppstå i samband med undertecknandet av avtal ex. Kyoto. 

Efter att ha läst igenom dessa typer av konflikter bör man hålla i åtanke att 
diverse former av miljöpåverkan inte nödvändigtvis behöver leda till någon av 
ovanstående konflikter utan det förekommer vissa utlösande mekanismer och 
särskilda förhållanden som tillåter, eller snarare misslyckas att förhindra en 
eventuell konflikt. Dessa mekanismer/förhållanden redogörs för nedanför. Enligt 
ENCOP är dessa typer av konflikter inte att förväntas i västvärlden utan först och 
främst i utvecklingsländer i tredje världen.   
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6 Vad är det som gör att ovanstående 
typer av konflikter blir verklighet? 

Förutom att kartlägga de ovanstående sju konfliktscenarier, redogör även ENCOP 
för under vilka förhållanden som miljörelaterade konflikter kan tänkas bryta ut. 
De redogör även för de utlösande mekanismerna. Projektet kom fram till fem 
trovärdiga mekanismer som kan tänkas utlösa miljörelaterade konflikter.  

Den första mekanismen som skulle kunna utlösa någon av ovanstående 
konflikter istället för samarbete är enligt ENCOP utebliven utveckling (trapped 
development). Detta innebär att bristen på och utarmningen av naturresurser blir 
för stor, som i sin tur hindrar regionens/statens fortsatta utveckling. Detta medför 
att befolkningen ställs i en desperat sits och kan tvingas ta till vapen. Denna 
mekanism är inte enbart beroende av resursknapphet, utan kan snarare ses som 
effekten av en utebliven utveckling. Denna mekanism förekommer ofta i samband 
med en växande befolkning (Ohlsson 1999 s. 47). 

Nästa utlösande faktor är frånvaron av (eller svaga) sociala mekanismer som 
dämpar eventuella konfliktförlopp (Homer-Dixon 1991 s. 97). Detta innebär att 
omoderna sociala mekanismer (ex. inom det civila samhället) inte är utrustade för 
att klara av att hantera de moderna problem som uppstår, i detta fall 
miljörelaterade problem. Bristen på sociala mekanismer är en vanlig komponent i 
en rad olika konfliktscenarier och inte enbart miljörelaterade (Ohlsson 1999 s. 
47). Om de sociala mekanismerna saknas eller är svaga kan det leda till att 
konfliktförloppet inte bromsas upp som det annars skulle ha gjort. Istället sprider 
konflikten sig som en löpeld genom regionen/staten. 

Konflikt kan även bryta ut om miljön används som ett politiskt instrument 
(Ohlsson 1999 s. 48). Användandet av miljön som ett politiskt instrument kan 
jämföras vid användandet av etnicitet som ett politiskt instrument, vilket bl.a. 
används för att legitimera politiska aktörers handlingar. Homer-Dixons 
benämning av detta är ”manipulation of group identity” (1991 s. 105). 

Ytterliggare en mekanism som förefaller trivial men ändå viktig är att de som 
är missnöjda har tillgång till vapen och därmed även möjlighet att bedriva en 
väpnad kamp (Ohlsson s. 48). 

Den sista mekanismen är när en form av miljöpåverkan uppstår i samband 
med en redan pågående väpnad konflikt (ibid.). Dvs. i en redan etablerad konflikt 
kan knappheten av resurser bidra till att spä på ytterliggare till den redan pågående 
konflikten. Ännu en aspekt av denna mekanism är att en ”traditionell” konflikt 
kan leda till att det uppstår ännu svårare resursbrist, vilket i värsta fall kan bidra 
till att förlänga en redan pågående konflikt, eller för den delen utgöra grunden till 
en ny konflikt efter att den ena upphört.  

Sammanfattningsvis bör det nämnas att ENCOP i likhet med Homer-Dixon 
menar att en miljöpåverkan oavsett vilken form av påverkan inte är tillräcklig för 
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att ensamt bidra till en väpnad konflikt. Dvs. för att en väpnad konflikt skall 
kunna bryta ut beror på om staten ifråga saknar ex. de stabila sociala nätverken 
och institutionerna som krävs för att dämpa en förestående konflikt. 
Konfliktrisken är även beroende av om staten klarar av att lösa de 
resursknappheter som förekommer. Kontentan av detta blir att konflikter som en 
följd av miljöpåverkan, alternativt knappheten av resurser inte är att vänta i 
västvärlden med sina välutvecklade institutioner utan först och främst i 
utvecklingsländer (Homer-Dixon 1991 s. 78) som saknar de så viktiga 
institutionerna.  
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7 Resultat 

Där vattenbrist kan tänkas leda till konflikt är först och främst i utvecklingsländer. 
Det är inomstatliga och inte internationella konflikter som råder nu och som även 
kan väntas i framtiden. Det finns inte tillräckligt med belägg för att dra slutsatsen 
att vattenbrist direkt kan leda till konflikt, däremot förekommer det utlösande 
mekanismer. Att vattenbrist inte direkt kan sägas leda till konflikt beror bl.a. på att 
vattenreserverna teoretiskt sett borde räcka till alla. Problemen härrör snarare ur 
den ofördelaktiga fördelningen av det tillgängliga vattnet.  

För att vattenbrist skall leda till konflikt krävs det att vissa förhållanden 
förhärskar. Exempel på mekanismer som gör att vattenbrist leder till konflikt är 
utebliven utveckling dvs. en utbredd fattigdom som kan uppstå ur en ojämn 
fördelning av vatten. Då människors tillvaro ställs på sin spets kan de tvingas att  
ta till vapen för att öka sina chanser till överlevnad.  

Ytterliggare en bidragande faktor är frånvaron av väletablerade institutioner, 
alternativt svaga sådana. Om det inte förekommer några välutvecklade nätverk ex. 
civila samhället i ett land finns det inte heller några rejäla möjligheter att dämpa 
de konfliktgenererande förhållanden som uppstår som en följd av vattenbrist. 
Detta gör att ett möjligt samarbete uteblir, som skulle kunna leda till att våld 
undviks. Inom kontraktet mellan stat och medborgare ingår som statens uppgifter 
att hålla medborgaren med basala faciliteter. Om staten inte uppfyller dessa krav 
så förefaller konflikt som naturligt. 

I de flesta fallen fungerar samarbetet kring gemensamma internationella 
vattendrag bra. Detta understryker cornucopianismen som hänvisar till det 
marknadsekonomiska samarbetet. Det är dock endast på ovanstående punkt som 
vi håller med cornucopianismen. Att lita blint på att teknologiska framsteg 
kommer att rädda mänskligheten från det överhängande hotet som vattenbrist 
utgör anser vi vara naivt.  

Vi anser istället att neo-malthusianismens spådomar ska tas på allvar, dvs. att 
vattenbrist och klimatförändringar i största allmänhet utgör ett verkligt nationellt 
och internationellt hot. Att stater och dess regeringar ska ta sitt ansvar och bemöta 
neo-malthusianismens prognoser på allvar och aktivt arbeta för att kunna möta 
detta hot när den dagen kommer, ser vi som en självklarhet.  

Vi anser att vattenbrist borde diskuteras mer inom det internationella 
samfundet och vi håller med Human Development Report (2006) om att 
problemet bör få större utrymme och ges större tyngd inom mänskliga rättigheter.  
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7.1 Framtiden 

Vår erfarenhet är att vattenbrist, dock främst klimatförändringar, ges ett ökande 
utrymme i dagens medier. Fokus på klimatet har de senaste 5-10 åren hamnat i 
skuggan av bl.a. det internationella kriget mot terrorismen men att det nu är på 
väg att bli aktuellt igen. Tsunamikatastrofen i Sydostasien 2004 kan ha bidragit till 
att diskussionen om klimat fått ökande utrymme.  

Som det framgår av uppsatsen hör vi till de som anser att resursknappheter i 
dess olika former utgör ett påtagligt hot mot den internationella säkerheten och 
freden i framtiden. Tyvärr är detta inget problem som kommer att blåsa över utan 
ett problem som alla måste bidra med att lösa. Problemet kan snarare förväntas att 
degraderas, främst som en följd av den fortsatta befolkningstillväxten.  

Projekt som bedrivs av bl.a. SIDA är otroligt viktiga för att möta hotet som 
klimatförändringar utgör. Istället bör vi här i väst vara förberedda för hotet på 
bästa möjliga sätt. Vi bör använda vår teknologi och uppfinningsrikedom att 
hjälpa de som inte har samma förutsättningar. 

Vi tror att den framtida forskningen kommer att bedrivas med ett allt större 
fokus på vattenbrist och dess konsekvenser.  
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