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Abstract

Resurser har ofta kopplats ihop med konflikt. Studierna som länkar resurser till
konflik kan vidare delas upp i två grupper, de som fokuserar på resursknapphet
och de som fokuserar på resursöverflöd. Syftet med den här studien är att
kombinera de två forskningsområdena genom att undersöka relationen mellan
knapphet och överflöd i form av resursfördelning. Genom det hoppas vi utveckla
teorin om resurser som orsak till konflikt. Uppsatsen undersöker två fall av
konflikt i Sudan. Den som bröt ut 1983 mellan norra och södra Sudan och den
som bröt ut 2003 i regionen Darfur. Undersökningen använder processpårning
för att identifiera kausala mekanismer och kommer fram till slutsatsen att
resursfördelning har spelat en betydande roll i de två konflikterna.
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1 Inledning

Sudan är ett land som har varit präglat av konflikter sedan långt innan staten blev självständig
från brittiskt kolonialstyre 1956. År 1983 utbröt en konflikt som senare resulterade i att staten
splittrades i två, Sudan och Sydsudan (Ross 2004). År 2003 utbröt en annan konflikt i
regionen Darfur som av flera har beskrivits som delvis ett resultat av en klimatkris orsakad av
klimatförändringar, däribland FN:s dåvarande generalsekreterare Ban Ki-moon (United
Nation Secretary-General 2007).

Konflikterna i Sudan är vanligt förekommande i litteraturen som pekar ut resurser som orsak
till konflikt. I denna undersökning används begreppen resursöverflöd och resursrikedom
synonymt för att beskriva och diskutera den teori som på engelska kallas resource curse eller
resource abundance (på svenska resursförbannelsen). Vidare kallas teorin om resource
scarcity för resursknapphet eller knapphetsteorin.

Till en början ämnade uppsatsen undersöka relationen mellan resurser och konflikt.
Ambitionen ledde oss till Sudan. När vi insåg att konflikterna i landet är förekommande i
både teorin om knapphet och överflöd ställde vi oss frågan om teorierna skulle gå att
kombineras. Teorierna om resursöverflöd och resursknapphet ställs ofta mot varandra som
konkurrerande förklaringar till utbrytandet av konflikt. Denna studie ämnar arbeta
teoriutvecklande genom att identifiera gemensamma variabler för teorierna och utifrån det,
alternativa kausala mekanismer mellan resurser och konflikt.

1.1 Problemformulering och syfte

Uppsatsen undersöker vilken roll resurser har spelat för konfliktsituationen i Sudan. I
synnerhet behandlar den på vilket sätt resurser har bidragit till den konflikt som utbröt i staten
1983 samt konflikten som utbröt i regionen Darfur 2003. Båda konflikterna har beskrivits som
ett resultat av resurstillgång av olika slag. Konflikten som utbröt 1983 har beskrivits som en
separatistisk konflikt sprungen ur landets oljetillgångar (Ross 2004) och konflikten i Darfur
har beskrivits som ett resultat av en klimatkris (United Nation Secretary-General 2007).

Undersökningen har två övergripande syften. Det första syftet är att redogöra för en alternativ
förklaring till konflikterna i Sudan än de som lagts fram av teorin om resursknapphet
respektive resursöverflöd. Det andra syftet är att genom att identifiera de variabler som är
gemensamma för teorierna även utveckla och förbättra teoribildningen om resurser som orsak
till konflikt i allmänhet. Eftersom ingen av teorierna enskilt förklarar konflikterna på ett

1



heltäckande och tillfredsställande sätt är syftet med denna undersökning att genom en
kombination av teorierna åstadkomma en mer omfattande och grundlig förklaring.

Studiens hypotes är att den främsta orsaken till konflikter genererade av resurser är ett resultat
av en ojämn fördelning över tid, rum och samhällen, inte enbart ett överflöd eller en knapphet.
Tidigare forskning har beskrivit konflikten som utbröt 1983 som ett resultat av ett överflöd av
olja och konflikten som utbröt 2003 som ett resultat av en knapphet av vatten. Vi menar att
det är intressant att bredda dessa perspektiv och undersöka hur de gemensamma variablerna
tillsammans har bidragit till konflikterna. Sudan är ett passande fall för att undersöka det
eventuella sambandet mellan resursöverflöd och resursknapphet som orsak till konflikt i
allmänhet, just eftersom konflikterna i staten har beskrivits som ett resultat av båda dessa
fenomen separat. Vi hoppas att genom att kombinera teoribildningarna på ovanstående sätt
kunna bidra med ett bredare perspektiv på konflikterna i landet, men också utveckla teorierna
i sig.

För att pröva vår hypotes har vi valt frågeställningen: Hur kan resursfördelning ge en
alternativ förklaring till överflöd och knapphet som orsak till konflikt?

Med förståelse för svårigheterna och bristerna som kommer med att göra en fallstudie av detta
slag anser vi att undersökningen är intressant och går att bygga vidare på genom att studera
konflikter med liknande förutsättningar och på det sättet öka möjligheterna att generalisera
resultatet. Genom att analysera Sudan på djupet går det även att med högre säkerhet förutspå
samma resultat i konfliktdrabbade stater med liknande förutsättningar i form av resurser och
naturtillgångar (Esaiasson 2012, s. 27).
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2 Metod

I detta avsnitt förklaras och motiveras undersökningens metodologiska tillvägagångssätt och
val av material.

2.1 Teoriutvecklande studie

Undersökningen är en teoriutvecklande studie som föreslår en alternativ förklaring till
kopplingen mellan resurser och konflikt. Undersökningen inleds med en processpårning av
två konflikter för att sedan analysera dem gemensamt genom att applicera teorin på fallen
samt undersöka andra kausala mekanismer.

Eftersom både knapphet och överflöd av resurser i Sudan redan har undersökts i tidigare
forskning är det intressant att istället studera kopplingen mellan resurser och konflikt och hur
fördelningen av resurser kan orsaka konflikt. Teorin börjar utvecklas under rubriken 3.3
Utveckling av teori för att sedan byggas på med empiri i processpårningen som följs av en
analys. Att redan innan undersökningen ha utvecklat teorin i viss omfattning kan uppfattas gå
emot idén om att jobba induktivt med teoriutvecklande studier (Esaiasson 2012, s. 112). Men
som Esaiasson skriver skulle det vara konstigt att i en teoriutvecklande studie inte ha en
uppfattning om vilka de alternativa förklaringsfaktorer är (Ibid, s. 112). Genom att studera
både teoribildningen om resursknapphet och resursrikedom samt forskning som är kritisk mot
teorierna, har vi kommit fram till en teoriutveckling och alternativ förklaring till konflikt.

Undersökningens hypotes är alltså att den framträdande kausala mekanismen är en ojämn
fördelning av resurser. Att resursfördelning är en orsak till konflikt bör dock problematiseras
eftersom varken forskare inom detta område (Selby & Hoffmann 2014) eller vi själva anser
att det är helt fastställt. Vi menar vidare att detta är en del av ett komplext samband mellan ett
flertal olika variabler som ömsesidigt påverkar varandra. Genom en fallstudie och
processpårning finns det även utrymme att identifiera de kausala mekanismer som samverkar
med resursfördelningen i fallen. Detta är en styrka för fallstudien då vi kan ha en analytisk
öppenhet mot ett flertal variabler istället för att endast se till någon enstaka (Esaiasson 2012,
s. 113). Med detta sagt vill vi inte heller förminska betydelsen av variabeln resursfördelning
då vi ser en ojämn resursdistribution som en genomgående röd tråd för både teorin om
resursknapphet och resursrikedom. Vi kommer likväl ha en saklig inställning till fallet vilket
gör processpårning till ett bra val.
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Vi vill även förklara på vilket sätt undersökningen är teoriutvecklande. Eftersom
undersökningens hypotes är att det är en ojämn fördelning av resurser som är orsaken till
konflikt, kan det framstå som att vi närmare kritiserar teorierna om knapphet och överflöd än
utvecklar dem. Faktum är att både Homer-Dixon (1999, s. 48) och Ross (2004) diskuterar
ojämn resursdistribution i viss mån men anledningen till att vi anser att studien utvecklar
teorierna är betoningen att en ojämn fördelning i grunden handlar om just relationen mellan
överflöd och knapphet. På det sättet testar hypotesen teoriernas kombinerade förmåga att
förklara varför konflikt uppstår och utvecklar teoribildningen om kopplingen mellan resurser
och konflikt i stort.

Den här fallstudien kommer således fokusera på korrelationen mellan resursfördelning och
konflikt och undersöka hur detta ser ut i Sudan. Därmed kommer utvecklingen av teorin vara i
centrum och hur den konkurrerande förklaringen går att identifiera i två konflikter. Vi har valt
två analysenheter då vi, till skillnad från en teoriprövande studie som gynnas av att undersöka
många fall, kommer kunna fördjupa oss i fallen för att identifiera de adekvata
förklaringsfaktorerna (Esaiasson m.fl 2012, s. 112). Det kan tyckas missvisande att kalla
undersökningen för en fallstudie då den i själva verket består av två konflikter vilket liknar en
“lika utfalls-design” (Ibid, s. 115). Anledningen till att vi valt att dela upp händelserna i två
konflikter snarare än att behandla det som en enda konflikt är att bakgrunden till de två
konflikterna skiljer sig från varandra. Med detta sagt menar vi att konflikterna till stor del är
relaterade till varandra vilket är anledningen till att vi ser konflikterna som två analysenheter
av samma fall. Fortsatt är renodlade fallstudier i ordets bemärkelse inte längre ett vanligt
tillvägagångssätt (Ibid, s. 108-109). Vi menar att konflikterna i stor utsträckning utspelar sig i
samma kontext vilket vid en jämförande studie skulle problematisera generaliserbarheten och
generera en osäkerhet kring vilka förklaringsfaktorer som faktiskt är av betydelse (Ibid, s.
115).

Enligt Esaiasson är att studera två analysenheter en förutsättning för att kunna dra slutsatser
om orsak och verkan (Ibid s. 109). Genom att dela upp fallet i två konflikter kan vi möjligtvis
även få en tydligare och mer fördjupad och komplex bild av situationen samt de kausala
mekanismerna. Ett bekymmer med att de två fallen har påverkat varandra exempelvis när
vissa rebellgrupper från ena konflikten kommer lägga sig i den andra konflikten (Sikainga
2009), är att det kan försämra vår ambition att generalisera resultatet till andra konflikter. De
variabler vi finner betydelsefulla för konflikterna i Sudan kan vara rent kontextuella och går
nödvändigtvis inte att applicera på andra fall och länder. Reliabiliteten bör därmed diskuteras
då vi menar att uppsatsen riskerar, likt de flesta teoriutvecklande studier, söka empirisk data
som stärker vår alternativa förklaring till konflikt vilket skulle försämra generaliseringen
(Esaiasson m.fl 2012, s. 113). Dessutom blir generaliserbarheten även lägre vid en fallstudie
vilket vi kommer ta hänsyn till (Ibid, s. 159).

På grund av ovan beskrivna svårigheter med generaliseringen kommer studiens resultat och
analys diskuteras som probabilistiskt istället för deterministiskt. Detta för att undvika att
definitivt fastställa vilka variabler som är avgörande för att konflikt bryter ut och istället
diskutera vilka variabler som med hög sannolikhet har betydelse för konflikters utbrytande
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(Ibid, s. 121). Det är även viktigt att betona att en teoriutvecklande studie måste utsättas för
ny empirisk prövning för att bli allmängiltig (Ibid, s. 133). Med det sagt kommer vi försöka
hitta så generaliserbara mekanismer som möjligt genom processpårning, men hoppas
samtidigt att detta kan ligga till grund för framtida forskning som kan fortsätta utveckla dessa
resonemang.

2.2 Processpårning som metod

Genom att använda processpårning ämnar vi spåra via vilka kausala mekanismer som resurser
har gett upphov till konflikt i två fall. För att identifiera vilka kausala mekanismer som har
varit utmärkande i konflikten krävs det att händelseförloppet beskrivs utförligt vilket är en av
processpårningens fördelar då tekniken består av en detaljerad och kronologisk beskrivning
av ett händelseförlopp för att visa en orsakskedja och ett samband (Esaiasson m.fl 2012, s.
129). Genom att använda oss av denna metod blir det möjligt att spåra processen genom
vilken den oberoende variabeln resurser leder till den beroende variabeln konflikt. Vidare kan
detta innebära att den centrala variabeln för uppsatsen, ojämn resursfördelning, ifrågasätts av
att andra variabler som har varit mer utmärkande i konflikten. Detta skulle å ena sidan vara
problematiskt för studiens teoriutvecklande ambition men å andra sidan stärka reliabiliteten
(Ibid, s. 130). Som redan diskuterat tror vi inte att en ojämn resursfördelning kommer vara
den enda orsaksvariabeln till konflikt utan en del av ett komplext samband där olika variabler
samverkar. Studien kommer därför vara utformad som både en inomfallsstudie och
mellanfallsstudie eftersom vi vill undersöka vilka mellanliggande variabler som samverkar
med resursfördelning, både orsakerna till och effekterna av fördelningen och dess påverkan på
konflikt (Ibid, s. 130).

Med hjälp av processpårningen kommer vi att testa hypotesen att en ojämn fördelning av
resurser leder till konflikt, genom att söka efter de variabler som utvecklats baserat på
teoribildningen om kopplingen mellan just resurser och konflikt. Om vi genom att identifiera
variablerna i processpårningen och därmed lyckas bevisa vår hypotes har undersökningen
lyckats i sitt syfta att vara teoriutvecklande.

Vi är medvetna om att konflikterna som studien ämnar undersöka är komplexa skeenden som
omöjligt kan få en helt rättvis beskrivning med tanke på undersökningens begränsade
omfattning. Studien redogör för de två konflikterna i så mycket detalj som möjligt, med
huvudsakligt fokus på rollen som resurser har spelat. Vi kommer alltså inte gå in i närmare
detalj i vår beskrivning av de olika aktörerna i syfte att lämna utrymme åt resurser som är i
fokus för undersökningen.
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2.3 Diskussion om begrepp och definitioner

Begreppen knapphet och överflöd definieras på olika sätt av olika forskare inom området
resurser och konflikt (Mildner, Wodni & Lauster 2011). Därför har vi avstått från att använda
specifika indikatorer som mäter knapphet och överflöd i mängd resurser. Vidare har vi valt att
inte definiera begreppet ojämn fördelning eftersom vi anser att det hade begränsat
undersökningen. Målet är inte att mäta fördelning bemärkelsen i “vem som har vad”, utan
närmare diskutera hur en ojämn fördelning av resurser skulle kunna ta sig uttryck och vad det
får för effekter i form av konflikt. I dess mest renodlade form går dock att säga att det råder en
ojämn fördelning av resurser när de inte är jämbördigt distribuerade över samtliga individer.

Statskapacitet är återkommande i terminologin för både resursknapphet och resursrikedom.
Teorin om resursknapphet använder statskapacitet synonymt med institutioners stabilitet och
statens autonomi (Homer-Dixon 1999, s. 98). Teorin om resursrikedom syftar med
statskapacitet på det byråkratiska systemets kvalitet samt befolkningens möjlighet att påverka
statens handlande (Humphreys 2005). Att teorierna inte använder exakt samma definition av
statskapacitet är problematiskt då validiteten skulle kunna minska vid mätningarna av detta.
Denna uppsatsen har försökt kombinera de två, till stor del lika, definitionerna av
statskapacitet och använda Quality of Government Index vilket mäter korruption, lag och
ordning och kvalitet på byråkratin. Det optimala hade varit att använda ett index med data
från tidigare än 1985 vilket är det första redovisade året, tyvärr hittade vi inte ett sådant index.

2.4 Val av material och källkritik

Underlaget för studiens tidigare forskning och teori utgörs av framstående forskning på
området resurser och konflikt. I teorin om resursknapphet används till stor del Homer-Dixons
bok Environment, Scarcity, and Violence för att utförligt förklara de kausala mekanismerna
från knapphet i en resurs till konflikt. Dock ifrågasätts Homer-Dixon av ett flertal forskare
som pekar på andra variabler som mer väsentliga vilket även också diskuteras i tidigare
forskning. Däremot bör poängteras att Homer-Dixon anses vara en av grundarna för
resursknapphet vilket även är anledningen till vi har valt att fokusera på hans teori om
resursknapphet. För teorin om resursrikedom finns det däremot en större variation av
resonemang om utlösande faktorer och mekanismer för konflikt vilket är anledningen till att
vi valt att nämna ett större antal forskare för att ge en mångfacetterad bild av teorin.

Valet av källor är av stor vikt för att processpårningen ska stämma överens med verkligheten.
Källmaterialet består enbart av sekundärkällor. Vi är medvetna om det faktum att primärkällor
är att föredra framför sekundärkällor. På grund av den angivna tidsramen för undersökningen
och analysenhetens avlägsna karaktär har primärmaterial inte varit ett tänkbart alternativ.
Undersökningen är istället baserat på sekundärmaterial där vissa är baserade på primärkällor.
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Exempelvis används Johan Broschés studie Darfur: Dimensions and dilemmas of a complex
situation, som till stor del är baserad på fältundersökningar som han själv genomfört i Sudan.
Vi har vidare valt att basera undersökningens processpårning på ett stort källmaterial för att
öka sannolikheten att berättelsen är sanningsenlig. Trovärdigheten i den information som
framförs i processpårningen stärks av det faktum att flera oberoende källor bekräftar varandra
(Esaiasson 2012, s. 283). En ytterligare anledning till att basera processpårningen på ett stort
material är källornas potentiella tendens. Vi har diversifierat undersökningens källmaterial för
att undvika att förlita oss helt på en källa som är tendentiös i det att den drar nytta av att
utmåla konflikterna på ett visst sätt (Ibid s. 285).
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3 Teori

De klassiska teorierna om resursknapphet och resursöverflöd utgör undersökningens
teoretiska grund. Litteraturen om kopplingen mellan resurser och konflikt är omfattande,
nedan följer närmast en överblick av de båda teoribildningarna. Efter det följer en utveckling
av teorin om resurser och konflikt med fokus på relationen mellan överflöd och knapphet.

3.1 Forskning om resursknapphet

Teorin om resursknapphet ämnar förklara hur resursbrist i en stat kan leda till våldsamma
konflikter och då framförallt interna sådana. Thomas Homer-Dixon beskriver ett komplext
samband mellan resursknapphet och våldsam konflikt och redogör för variablernas
ömsesidiga påverkan på varandra, samt ett antal mellanliggande variabler. Dessa
mellanliggande variabler som exempelvis den givna miljön och mänskliga störningar i den,
teknologiska investeringar samt och hur samhället och institutionerna är uppbyggda kan
påverka både sannolikheten för konflikt samt resursknapphet (Homer-Dixon 1999, s. 80).
Urdal (2005) menar att trots resursknapphetens betydelse, är andra faktorer för konflikt
viktigare som exempelvis ett instabilt styre, negativ ekonomisk tillväxt och underutveckling.
Bächler, Böge och Klötzli (1996) pekar på liknande faktorer och menar att det finns ett antal
villkor som måste uppfyllas för att en väpnad konflikt ska uppstå vilket bland annat är att den
bristande resursen ska vara livsviktig, den inte kan substitueras bort, att institutioner är
instabila, att det existerar en stark organisation hos oppositionen och att det redan finns en
konflikt sedan innan. Detta negligerar inte Homer-Dixon men n  äv resursknapphet som den
centrala faktorn (Homer-Dixon 1999, s. 81). Fortsättningsvis skiljer han på förnybara och
icke-förnybara resurser och menar att förnybara resurser är svårare att substituera bort, och
även prisjusteras enligt marknaden vilket gör att det finns en större knapphet i dessa resurser
(Ibid, s. 34). Samtidigt menar han att det är lägre risk för resurskrig med förnybara tillgångar
än för icke-förnybara, med möjligtvis undantaget kring vatten då man kan se en risk för
inomstatliga väpnade konflikter (Ibid, s. 139).

Homer-Dixon beskriver framför allt resursknapphet som ett resultat av befolkningsökning,
ökade konsumtionsvanor/capita samt även en ojämn distribution av resurser (Ibid, s. 48). Han
pekar samtidigt ut fem effekter av resursknapphet vilka är: minskad jordbruksproduktion,
minskad ekonomisk produktivitet, ökad migration, sociala segmenteringen och försvagade
statliga institutioner (Ibid, s. 80). Jordbruksproduktionens reducering kan t.ex. bero på
befolkningsökning, avskogning, erosion och en generell global uppvärmning då tillgången till
vatten är starkt korrelerad med jordbruksproduktionen. Både vatten och mark är
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återkommande exempel han nämner. Exempel på detta är överutnyttjandet av Gazas
grundvatten vilket har lett till att grundvattnet har försaltats och förorenats vilket har gjort det
odrickbart. En annan konsekvens har varit att odlingsmarkerna har minskat (Ibid, s. 83).
Bächler, Böge och Klötzli (1996) fortsätter argumentet om miljöförstöringar och menar att det
är en viktigare orsak till resursknapphet än populationsökning vilket även Raleigh och Urdal
(2007) diskuterar i sin forskning och visar på att det finns ett samband mellan en ökad
temperatur och väpnad konflikt. Men Homer-Dixon poängterar också att en global
uppvärmning kan vara gynnsam i vissa delar av världen då vissa regioner till och med kan få
minskade problem med vattenknapphet på grund av klimatförändringarna och därmed en
förbättrad jordbruksproduktion. Dock kommer de områden som redan lider av t.ex. torka,
drabbas hårdast av dessa klimatförändringar och han förmodar att detta inkluderar vissa delar
av Afrika som Egypten, Libyen och Sudan (Ibid, s. 69).

En minskad jordbruksproduktion kan vidare leda till knapphetens andra effekt vilket är en
minskad ekonomisk produktivitet (Ibid, s. 88). På sikt kan det leda till att statens ekonomi
försämras vilket får ett antal följder för ett land, bland annat en högre sannolikhet för ökad
migration. Detta förklaras utifrån begreppet ecological marginalization vilket innebär att en
individ varken kan tillgodoses sina behov eller erbjudas ett arbete vilket kommer leda till att
människor behöver migrera till urbana miljöer och kåkstäder där det inte finns samma
ekologiska möjligheter (Ibid, 78). Men migrationen ökar främst om skillnaden är tillräckligt
stor mellan upplevd livskvalitet i hemregionen och förväntad livskvaliteten i en annan region,
men även om områdets brist på vatten och mat blir för stor (Ibid, s. 93).

Ökad migration kan störa arbetsmarknaden och skapa en obalans i den klasshierarkiska och
etniska gruppdynamiken. Kombinerat med resursknapphet och negativ ekonomisk utveckling
ökar risken för förstärkt social segmentering (Ibid, s. 97-98). Den sociala segmenteringen
skapas främst av en ojämn resursfördelning vilket uppstår genom resource capture vilket är
när eliten i regionen upplever att deras överlevnad hotas på grund av att kvantiteten av och
kvaliteten på resurserna minskar, och därmed tar kontroll över dessa resurser. Detta är även en
del av förklaringen till att resursknapphet existerar då Homer-Dixon främst betonar de
marginaliserade gruppernas brist på resurser samt negativa ekonomiska utveckling, då de
elitistiska grupperna, som kontrollerar resurserna, inte kommer drabbas lika hårt (Ibid, s. 74).
Den sociala segmenteringen försämrar relationen mellan grupperna och kan resultera i att
tilliten, normer och civilsamhället skadas vilket kan leda till resursknapphetens sista effekt
vilket är försvagade statliga institutioner. Dessutom kan motsättningar mellan grupperna
förstärkas vilket Homer-Dixon menar i sig kan leda till konflikt mellan gruppidentiteter. Det
har även visats att migration till städer kan öka konflikten mellan etniska grupper (Ibid, s.
141).

Förutom den sociala segmenteringens effekt på institutioners stabilitet påverkar även en
negativ ekonomisk utveckling denna när statens syfte att skydda sina invånare inte kan
upprätthållas (Ibid, s. 144). När institutionerna försvagas kan resursknappheten öka ytterligare
om statens kapacitet att hantera sådana samhälleliga problem med hjälp av teknologiska och
sociala uppfinningar försämras. Samtidigt kan korruptionen öka om de elitistiska grupperna,
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som besitter resurserna, utnyttjar statens beroende av dessa resurser för att få mer inflytande
och makt (Ibid, s. 102). Detta kan försvaga statens autonomi och legitimitet och vidare höjer
sannolikheten för våldsam konflikt. Men konflikt kan också uppstå av att mäktiga grupper
utnyttjar statens försvagade kapacitet och ser en möjlighet till mer makt genom att göra en
statskupp (Ibid, s. 163).

Utöver dessa effekter menar Homer-Dixon att det krävs ett generellt missnöje och en
uppfattning om att det är möjligt att ta över makten för att ett uppror ska uppstå. Missnöjet
och motivationen att göra uppror förstärkts när människor känner sig orättvist behandlade och
blir frustrerade för att de inte tycker att de kan göra sina röster hörda (Ibid, s. 143). Men det
måste som sagt även finnas en känsla av att det faktiskt är möjligt att ta över staten för att
människor ska våga göra uppror. Därmed menar han att det behövs en stark organisation,
kapital och armé vilket också är anledningen till varför rebellgrupper som redan har en
etablerad konflikt med staten på grund av t.ex. etniska, religiösa, klasshierarkiska eller
ideologiska motsättningar, ansluter sig till det nya uppror för att störta staten (Ibid, s.
144-145).

3.2 Forskning om resursöverflöd

Teoribildningen om korrelationen mellan resursrikedom och konflikt är etablerad i
konfliktforskningen (Mildner, Wodni & Lauster 2011). Teorin förklarar konflikt som ett
resultat av en stats överflöd av en specifik resurs, och fenomenet kallas av den anledningen
ofta för “resursförbannelsen” (Ibid 2011). I teoribildningen är det inte enbart ett överflöd av
en resurs som genererar konflikt utan det är i kombination med en mellanliggande variabel
som stridigheterna uppstår (Ibid 2011). Vilka dessa mellanliggande variabler är och via vilka
mekanismer resursöverflöd skapar konflikt är dock debatterat inom teoribildningen (Ibid
2011).

Collier och Hoeffler (2004) kommer i Greed and grievance in civil war fram till att stater som
är beroende av vinster från exportvaror har en högre risk för inbördeskrig och att dessa varor
kan vara alla slags primära varor, t.ex. mineraler och jordbruksvaror men även olja. Fearon,
Laitin (2003) och de Soysa (2002) kommer fram till att det är specifikt oljeexporterande
länder som har en högre risk för inbördeskrig.

Teorierna om resursöverflöd framhåller att länder med stora bestånd av naturresurser ofta
drabbas av det så kallade Dutch Disease. Richard M. Auty förklarar att en ökad export av en
nyligen upptäckt naturresurs resulterar i ett stort inflöde av utländsk valuta som i sin tur leder
till en appreciering av den nationella valutan vilket har en negativ effekt på andra sektorer i
ekonomin som redan är drabbade av att bland annat arbetskraft och investeringar flyttas till
den exporterande sektorn. Möjligheten att göra vinst på så kallade resource-rents, dvs
skillnaden i kostnaden för att utvinna resursen och exportinkomsten, ökar risken för t.ex.
korruption och bristfällig budgetering (Le Billon 2001). Högre statsinkomster till följd av en
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ökad export av naturresurser kan alltså leda till att andra branscher och sektorer i statens
ekonomi bortprioriteras och att olika aktörer försöker göra så stor vinst som möjligt av de
ökade intäkterna (Ibid 2001).

Macartan Humphreys (2005) presenterar i artikeln Natural Resources, conflict, and conflict
resolution sex olika mekanismer genom vilka resurser skulle kunna orsaka krig. Den första
mekanismen kallar han the greedy rebels mechanism, with three variants. Humphreys tar upp
Collier och Hoefflers (2004) teori om att inhemska grupper kan ägna sig åt semi-kriminella
aktiviteter för att dra nytta av resurser och Fearon och Laitins (2003) teori om att resursrika
stater löper högre risk för korruption i form av privata intressen som påverkar politiska beslut.
Humphreys (2005) tredje variant av mekanismen är tanken att missnöjda invånare i en region
som är särskilt rik på naturresurser skulle uppfatta det som möjligt att bryta sig ut ur staten.
Denna tanke delas med Le Billon (2001) som också menar att om en stats resurser är
lokaliserade i en viss region kan detta motivera regionen att bryta sig ut. Le Billon menar
vidare att sannolikheten för utbrytning ökar när det uppfattas som att utomstående utvinner
lokala resurser utan att dela med sig av vinsten, och att lokalbefolkningen sedan får lida av
skadorna som det skapar på miljön. The greedy outsiders mechanism är teorin att
resursrikedom skulle skapa incitament för en tredje part, både andra stater och privata företag,
att delta i inbördeskonflikter (Humphreys 2005). The grievance mechanism är tanken om att
det är missnöje i relation till resurser som skapar konflikt. Länder vars ekonomi är beroende
av export av naturresurser sägs ofta vara sårbara mot handelschocker. Dessa ekonomiska
chocker skulle kunna skapa missnöje hos de som utsätts. Om utvinningen av resursen leder
till forcerad migration kan även det ge upphov till missnöje (Ibid 2005). Ross (2004)
beskriver att invånarna i regionen Thar Jath i Sudan tvingades bort pga oljeutvinning i
området och att om det finns en uppfattning av att den ekonomiska vinsten från naturresursen
fördelas på ett ojämlikt sätt skulle detta också kunna generera missnöje. Humphreys (2005)
beskriver vidare The feasibility mechanism vilket är teorin att naturresurser kan finansiera
uppror och därmed öka chansen för det att vara ett lyckat sådant. Detta är alltså en mekanism
som “tillåter” konflikt att uppstå och alltså inte en orsak till konflikt i sig. The weak states
mechanism är tanken att stater vars ekonomi är beroende av en naturresurs är svagare än andra
stater. Teorin grundar sig i att invånare i stater rika på en naturresurs skulle betala lägre skatt
och att detta i sin tur skulle ge dem mindre inflytande över den politiska styrningen. Även att
regeringar som är beroende av inkomster från resurser snarare än skatt har svagare incitament
att bygga byråkratiska institutioner (Ibid 2005). Till sist tar Humphreys (2005) upp The sparse
networks mechanism som säger att naturresurser skulle kunna påverka den vardagliga
ekonomiska aktiviteten i en stat och därmed även invånarnas attityder och relationer.

Michael L. Ross (2004) försöker i How does natural resources influence civil war? Evidence
from thirteen cases lokalisera den kausala mekanismen bakom korrelationen mellan resurser
och konflikt. Ross identifierar sju olika kausala mekanismer som skulle kunna förklara
korrelationen mellan resurser och konflikt undersöker vilka av dessa mekanismer som går att
finna i tretton olika konflikter. I studien är det vedertaget att konflikterna går att koppla till
resurser. Undersökningen går ut på att identifiera de kausala mekanismerna bakom. Ett av de
tretton fall Ross undersöker är den konflikt som utbröt i Sudan på 80-talet. Ross kommer fram
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till att resursberoende bidrog till konflikten och att det verkar ha skapat incitament för
separatistiskt uppror. Ross menar vidare att plundring av oljeledningar inte bidrog till utbrottet
av konflikten men att det förekom efter utbrottet och istället förlängde konflikten. Ross
identifierade en oväntad mekanism i fallet Sudan (och även Indonesien) som han kallar
“preemptive repression” vilket han förklarar som då en regering står inför ett litet,
separatistiskt uppror i ett resursrikt område och strategiskt skyddar sin kontroll över resursen
genom att terrorisera regionens invånare. Ross tar upp det faktum att det i Sudan har funnits
en korrelation mellan repression och utvinning av olja sedan 90-talet, t.ex. då det svenska
bolaget Lundin Oil hittade olja i området Thar Jath och Sudans regering tvångsförflyttade
invånare och senare även använde sig av bland annat flygbombningar och brände byar i
området.

3.3 Utveckling av teori

Majoriteten av forskningen om korrelationen mellan resurser och konflikt faller inom ramarna
för antingen teorier om resursknapphet eller resursöverflöd. Det finns dock de som ställer sig
tveksamma till huruvida det är rimligt, eller ens möjligt att dela upp forskningen på det sättet.
En genomgående tanke som går att urskilja i denna litteratur är att om det finns ett överflöd av
en resurs någonstans är det knappt om samma resurs någon annanstans. Överflöd och
knapphet är alltså tätt sammanlänkade och omöjliga att separera från varandra. Det är av den
anledningen som det är intressant att undersöka just fördelningen av resurserna och hur det
leder till konflik.

Jan Selby och Clemens Hoffmann (2014) menar i Beyond Scarcity: Rethinking water, climate
change and conflict in the Sudans att det är fel att den forskning där vatten är källan till
konflikt har ett fokus på vatten som en knapp resurs. Selby och Hoffman argumenterar för att
det inte finns något som hindrar forskare från att applicera teorin om resursrikedom på just
vatten eftersom det trots allt är den resurs det finns mest av i världen. De menar vidare att
begreppen scarcity och abundance bara är rimliga att använda i relation till varandra och att
utmaningen för forskningen inte är att ta reda på vilka konflikter som orsakas av
resursknapphet och vilka som orsakas av resursrikedom utan hur den relativa fördelningen av
resurserna över tid, rum och olika samhällen kan associeras till konflikt. De menar att när man
ser resursknapphet för vad det faktiskt är; en rumslig, temporär eller social knapphet av en
resurs, är det enligt forskarna samma sak som vad som brukar kallas överflöd. Forskningen
måste enligt Selby och Hoffman bredda de gamla perspektiven som analyserar konflikter
orsakade av klimatförändringar som ett resultat av resursknapphet samt konflikter orsakade av
naturresurser som en effekt av överflöd och undersöka konflikterna med andra infallsvinklar.
Selby och Hoffman menar att tidigare forsknings fokus på förnybara resurser som “scarce”
och icke-förnybara resurser som “abundant” är felriktad. De menar vidare att det är inte är det
faktum att en stat har ett överflöd av icke-förnybara resurser som t.ex. olja som höjer risken
för konflikt utan det är dess höga ekonomiska och politiska värde som kan orsaka stridigheter.
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Selby och Hoffman (2014) kommer fram till att det är relationen mellan resursrikedom och
resursknapphet samt uppbyggnaden av staten som är avgörande för att förstå kopplingen
mellan miljö och konflikt snarare än objektiva nivåer av knapphet och överflöd av resurser.
När det kommer till fallet Sudan kommer de i sin undersökning fram till att konflikten rent
geografiskt snarare bör associeras med ett överflöd av vatten än vattenbrist, men att torkan i
Sahel på 70- och 80-talet indirekt går att koppla till konflikten i Darfur 2003-2005 och att det
då är politiska och ekonomiska faktorer som har varit avgörande.

Philippe Le Billon (2001) uttrycker i The political ecology of war: natural resources and
armed conflict att både teorin om resursrikedom och resursknapphet misslyckas i att de inte
har resursers socialt konstruerade karaktär i åtanke. Le Billon delar Selby och Hoffmans tanke
om att det är verkningslöst att diskutera de två fenomenen åtskilt men lägger även till tanken
om att resursernas värde är socialt konstruerade och skriver att om det är knapphet som skapar
värde så är det överflöd som skapar rikedom. Le Billon poängterar att en av anledningarna till
att olja har orsakat konflikt av just karaktären secession i Sudan är att resursen inte är utspridd
över landet utan är lokaliserad i främst den södra delen. Vidare betonar Le Billon det faktum
att den ekonomiska processen när naturresurser blir till varor är en politisk sådan och att
tillgång till dess värdekedja ofta har en stark koppling till sociala identiteter och orättvisor
relaterade till etnicitet, klass och religion. Le Billon tar också upp att om en naturresur är
geografiskt placerad långt från ett lands huvudstad är risken att den tas i kontroll av andra
aktörer än staten större. Han nämner bland annat konflikterna i Biafra och regionen Aceh i
Indonesien som liknande den i Sudan då de resulterade i secession på grund av olja. En av Le
Billons slutsatser är att väpnad konflikt kan motiveras av kontroll över resurser.

Vi håller med Selby och Hoffman om att det är relationen mellan resursknapphet och
resursöverflöd som är intressant att undersöka i förhållandet mellan resurser och konflikt. Att
endast använda redan utformade definitioner av knapphet och överflöd, genom att förknippa
förnybara resurser (t.ex. vatten) med knapphet och icke-förnybara resurser (t.ex. olja) med
överflöd, begränsar man sin studie.

Hypotesen att fördelningen av resurser orsakar konflikt är baserad på ovan avhandlade teorier
som diskuterar relationen mellan knapphet och överflöd. Denna undersökningen bygger till
stor del vidare på Selby och Hoffmans undersökning, med tillägget att vi inte bara undersöker
vatten som orsak till konflikt i Sudan, utan även tittar på vilken roll olja har spelat i de
studerade konflikterna.
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4 Resultat

4.1 Processpårning

Forskningen beskriver generellt Sudans demografi som att de norra delarna av landet främst
är bosatta av araber och muslimer och att de södra delarna av landet till största del är bosatta
av afrikaner och kristna (Brosché 2008). Vi kommer för enkelhetens skull utgå från denna
beskrivning i undersökningen, trots att verkligheten är mycket mer komplex än så med flera
olika grupper integrerade med varandra och utspridda över hela landet.

De första stridigheterna mellan norra och södra Sudan utbröt 1955, ett år innan landet blev
självständigt från den brittiska koloniseringen (Malwal 2014, s. 20). De regionala och etniska
spänningarna tog dock sin början långt innan detta där det i norr huserade främst araber som
beviljades betydligt fler privilegier från det brittiska styret än befolkningen i de södra
regionerna som många gånger utnyttjades som slavar (Ibid, s. 17). Trots att Storbritannien
avskaffade slaveriet skapade de redan då en tydlig uppdelning mellan norra och södra Sudan
där generellt sydsudaneser, som främst är icke-araber, bortprioriterades och avskärmades från
makten (Ibid, s. 18). Detta fortsatte även efter Sudans självständighet 1956 eftersom
Storbritannien successivt hade lämnat över allt mer makt till befolkningen i norr (Ibid, s. 20).
Maktbalansen mellan norra och södra Sudan, där norra Sudan hade mer makt och inflytande
än södra Sudan etablerades alltså redan under kolonialperioden på 50-talet.

Befolkningen i södra Sudan utsattes för förtryck och marginalisering genom att inte tillåtas
demokratiska rättigheter eller utbildning. Det fanns även stora klyftor i levnadsstandard och
ekonomisk utveckling mellan norra och södra Sudan vilket resulterade i ett sydsudanesiskt
uppror 1955 (Malwal 2014, s. 33). Konflikten pågick ända fram till 1972 då ett fredsavtal
slöts mellan parterna och de södra delarna lovades en viss autonomi (Ibid, s. 154).
Fredsavtalet var bra för båda parter och framförallt för södra Sudan som vid det laget hade fått
tid att etablera en politisk organisation. När regeringen i Khartoum sedan bestämde sig för att
neka södra Sudan deras självständighet 1983 bröt konflikten snabbt ut igen (Ibid, s. 154). Vad
som dock skiljde sig från föregående strider var att syd samtidigt bildade den politiska
rörelsen Sudan People’s Liberation Movement (SPLM) och dess väpnade falang Sudan
People’s Liberation Army (SPLA) som rebellerade mot regimen (Ibid, s. 153).

Upptäckten av olja i landet i slutet av 70-talet hade också en inverkan på konflikten som bröt
ut 1983 (Verney et al. 1995, s. 13). Oljefinningarna låg mer eller mindre på gränsen mellan
norra och södra Sudan. Detta väckte frågor om vilka som skulle få ta del av de nya intäkterna,
i synnerhet eftersom södra Sudan fortfarande hade det svårt ekonomiskt (Ibid, s. 13) samtidigt
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som regeringen i Khartoum inte hade några intentioner att dela med sig av vinsten (Malwal, s.
114). President Gaafar Numeiry bestämde att oljan skulle placeras under norra sudans
jurisdiktion och även att landets oljeraffinaderi skulle placeras i norr (O’Ballance 2000 se
Ross 2004). Detta upprörde SPLA som krävde att det arbetet på den oljeledning som ledde
olja från söder till norr skulle upphöra och vidare attackerade en bas för oljeprospektering
1984 (Ibid).

Under samma period försökte islamistiska grupper i ledning av Libyens president Muammar
Gaddafi erövra Tchad (Sikainga 2009). De tog stöd av araber från Sudan, främst från Darfur
med tanke på regionens geografiska närhet. Gaddafi misslyckades med sin erövring av Tchad,
men de sudanesiska islamisterna fortsatte förtrycket mot den delen av befolkningen som inte
var araber och muslimer. Vid 80-talet blev även islam mer dominerande i Sudans politik och
lagstiftning på grund av att majoriteten av araberna även var muslimer, och hade en
maktposition i landet (Ibid). Detta resulterade i en ytterligare uppdelning av norr och syd, där
norr fortsatte styra landet med sina politiska och religiösa värderingar (Utrikespolitiska
institutet 2017). De religiösa motsättningarna förstärktes ytterligare när president Omar
Hassan al-Bashir, tillsammans med Hassan al-Turabi, erövrade Sudan genom en statskupp
1989. De två styrde sedan Sudan tillsammans och införde ett flertal sharia-lagar som skulle
gälla över hela landet. Den muslimska inriktningen minskade dock när Hassan al-Turabi
uteslöts från regeringen, vilket senare skulle innebära att al-Tuarabis anhängare anslöt sig till
SPLA för att störta regimen (Ibid).

De nya anhängarna till SPLA resulterade i att konflikten intensifierades (Ibid). Motiven för
uppror förstärktes även av att lokalbefolkningen i området blev tvångsförflyttade runt slutet
av 90-talet för att privata och utländska aktörer skulle kunna fortsätta utvinna olja.
Sydsudaneserna blev fortsatt marginaliserade av norr vilket motiverade dem att sabotera
oljeverksamheten som bedrevs av regeringen. Dessutom gav oljeintäkterna en möjlighet för
regeringen att köpa vapen och finansiera den konflikt som skulle få ny kraft (Ibid). Det
motstånd som regeringen och al-Bashir mötte gav dom inget annat val än att inleda
fredsförhandlingar och vapenvila 2002 som sedan resulterade i ett fredsavtal 2005
(Nationalencyklopedin). Där deklarerades att Sudan och Sydsudan skulle dela lika på
oljeintäkterna (Ibid). Dessutom blev Sudan en federation när Sydsudan fick självständighet
efter en folkomröstning 2011 (Nationalencyklopedin).

Utöver att oljan var en resurs det streds om hade regeringen planer att bygga en kanal från
söder till norr för att kunna tillföra mer vatten till norra Sudans bomullsodling
(Utrikespolitiska institutet). Även detta påverkade hur konflikten utspelade sig då det på
många platser i Sudan finns en brist på vatten på grund av landets ekologiska förutsättningar
(UNEP 2007, s. 220). Regionen Darfur i västra Sudan är ett exempel på område där det råder
brist på vatten och som har haft en separat konflikt (Sikainga 2009). Konflikten påminner om
och relaterar på många sätt till konflikten mellan norra och södra Sudan. Det fanns bland
annat starka motsättningar mellan araber och icke-araber där den förstnämnda gruppen hade
mer makt än den andra. Dessutom fanns det en konflikt mellan bönder och nomader i Darfur.
Relationen mellan aktörerna har varit instabil sedan långt innan Sudan blev självständigt 1956
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(Ibid 2009). Det fanns visserligen en form av sedvänja som bestod av att nomaderna fick
nyttja viss mark i både norr och söder för sina boskap. Även vid torka som förekom i perioder
fanns det normer för hur detta skulle gå till. Men det som skiljde sig vid torkan på 1980-talet
var att de normer och praktiker inte upprätthölls. Istället påverkade de härskande arabspråkiga
grupperna, som många gånger tillhörde nomadfolket, så att nomaderna skulle få företräde
över exempelvis marken (Ibid 2009).

Att Darfur befinner sig i ett område där det råder brist på vatten är välkänt och man kan se att
vattennivåerna varit låga både på 70-, 80-, 90- och 00-talet (Kevane & Gray 2008) men
historiskt sett uppstod den värsta torkan i Darfur på 1980-talet (Ibid). I början av 2000-talet
såg man en minskad tillgång till vatten men den går inte att jämföra med den på 1980-talet
(Ibid). När torkan slog till på 1980-talet satte sig bönderna emot att de nyinflyttade
nomaderna skulle få bosätta sig på deras mark (Verney et al. 1995). Det tog sig uttryck i att de
både brände ner deras bosättningar och mördade dem. Detta ledde till att nomaderna
tillsammans med araber och regeringen i Khartoum, stred mot bönderna för att få kontroll
över marken. Konsekvensen blev att tiotusentals människor fördrevs och hundratals
människor dog (Ibid).

Utöver konflikten med araberna i Darfur fanns en generell uppfattning bland befolkningen i
Darfur att de blev marginaliserade av staten. Detta gjorde att även SPLA från södra Sudan
anslöt sig till striden för att hjälpa den icke-arabiska befolkningen i Darfur runt 1980-talet.
För precis som i konflikten mellan norra och södra Sudan var det den arabiska delen av
befolkningen som hade makt i Darfur (Sikainga 2009). SPLA var alltså aktiva och en central
aktör under 1980-talet både i Darfur och som redan nämnt i konflikten mellan norra och södra
Sudan, speciellt under 1983 då konflikten bröt ut.

Konflikten eskalerade 2003 då afrikaner, icke-araber och det nybildade SLM/A (Sudan
Liberation Movement/Army) samt JEM (Justice and Equality Movement) gick i angrepp mot
regeringen i Khartoum (Brosché 2008). Egentligen hade dessa grupper inte samma motiv för
att störta regimen men såg även möjligheterna och styrkan i att arbeta tillsammans (Ibid
2008). Under denna konflikten fördrevs närmare 3 miljoner människor samtidigt som 300 000
människor dog i striderna (Nationalencyklopedin). USA valde att kalla händelsen ett
folkmord medan FNs säkerhetsråd inte var enade om detta vilket försvårade möjligheten att
hjälpa den krigsdrabbade befolkningen i Darfur (Ibid). Samtidigt som det fanns försök till
vapenvila och fredsavtal både 2004 och 2006 var det inte förens 2011 som riktiga
fredsförhandlingar togs an mellan parterna vilket har mildrat konflikten samtidigt som
konflikter mellan olika grupper fortsätter i regionen (Ibid). FN:s sändebud i Sudan Jan
Eliasson beskriver Darfur som en åsidosatt region i Sudan där fördelningen makt och resurser
har haft en betydelse (Sommarström 2007).

Utöver Darfur har konflikter i Sudan sen Sydsudans självständighet fortsatt att pågå av både
politiska och ekonomiska skäl. 2018 byttes president al-Bashir ut vilket ledde till ett avtal
2020 där ett flertal olika organisationer och grupper har kommit överens om en
övergångsregering fram till valet 2022 (Världsbanken). Översiktligt kan man säga att Sudan
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har genom historien haft relativt låg statskapacitet enligt Quality of government index som
redovisar data sedan 1985. På en skala mellan 0-1 där högre värden innebär högre
statskapacitet har Sudan aldrig haft ett värde högre än 0.35 (The Quality of Government
Institute).

4.2 Analys

Genom att studera resursers påverkan på konflikten mellan norra och södra Sudan blir det
tydligt att upptäckten av olja var en bidragande faktor till att konflikten intensifierades.
Problematiken har främst berört tillgången till olja eftersom regimen i Khartoum valt att
själva behålla intäkterna från oljan, vilket har gjort det till en fråga om rättvis fördelning.
Eftersom oljan var lokaliserad i södra Sudan blir den orättvisa fördelningen av intäkterna
ännu tydligare eftersom norra Sudan gjorde ekonomisk vinst på södra Sudans tillgångar. En
orättvis resursfördelning går även att urskilja i Darfur där konflikten grundar sig i en fråga om
fördelning av mark till följd av brist på vatten. Konflikten i Darfur förklaras ofta som ett
resultat av vattenbrist och är ett vanligt exempel inom teorin om resursknapphet. Vi är precis
som Selby och Hoffman (2004) kritiska till att förklaringen till konflikten skulle vara så enkel.
För att fortsätta på deras resonemang skedde den värsta torka i regionen två decennier innan
stridigheterna bröt ut 2003. Vi säger inte emot att Darfur drabbades av en konflikt som kan ha
orsakats av vattenbrist i mitten av 1980-talet. Däremot var konflikten inte i närheten av lika
intensiv som den som bröt ut på 2000-talet. Torkan i Sudan på 80-talet kan ha varit en
bidragande orsak till konflikten som bröt ut 20 år senare genom att den slet på relationen
mellan bönder och nomader samt araber och icke-araber (Selby & Hoffman 2004). Vi vill
samtidigt betona att motsättningarna mellan dessa grupper egentligen är en fråga om makt-
och resursfördelning som uppstod redan under den brittiska koloniseringen av Sudan, då
britterna favoriserade araber. När nomader från norra Darfur sedan ville bosätta sig i södra
Darfur tillät de styrande detta trots att människorna i södra Darfur själva hade haft stora
problem med torkan. Att araberna tillika nomaderna, fick stöd av regimen och militanta
grupper som brände och plundrade byar, är ett tydligt tecken på denna favorisering.

De klassiska teorierna om knapphet och överflöd diskuterar visserligen fördelning, men inte
med den emfas som vi menar att det förtjänar. I teoribildningen om resursrikedom leder Dutch
disease till vad som kallas rent-seeking behaviour, dvs situationen när aktörer utnyttjar en stats
bristfälliga ekonomiska institutioner för att göra personlig vinst, på bekostnad av en jämlik
distribution av statens resurser (Le Billon 2001). Teorin om resursknapphet diskuterar också
fenomenet rent-seeking behaviour och menar att det är eliten som kontrollerar resurserna som
drar fördel av situationen med avstamp i antingen en girighet eller ett upplevt hot från andra
grupper när en resurs är knapp (Homer-Dixon 1999). Resource capture är ett fenomen som
diskuteras av Homer-Dixon (1999) och som innebär att aktörer tar kontroll över en resurs,
som exempelvis har en hög efterfrågan och ett lågt utbud, för att sedan utnyttja detta faktum
och dra fördelar mot andra grupper. I ljuset av detta skulle konflikten i Darfur kunna förklaras
av att människor i regionen ville säkra odlings- och betesmark som var en resurs som började
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sina på 80-talet, till följd av den torka som rådde i regionen under perioden. Konflikten om
mark eskalerade sedan på grund av motsättningar grupper emellan. Fenomenet är även tydligt
i konflikten mellan norra och södra Sudan där staten och privata företag snabbt tog kontroll
över den olja som hittades i södra Sudan i slutet av 70-talet. Staten hade nu möjligheten att
göra vinster på så kallade resource-rents (Le Billon 2001) genom att utvinna olja billigt och
exportera dyrt. Båda konflikterna går alltså att härleda ur aktörer som tar kontroll över statens
resurser. Motiven till att ta kontroll över resurserna tycks dock vara olika i de två konflikterna.
I Darfur handlar kontrollen främst om av en vilja att säkra sin egen överlevnad genom att ta
makten över knappa resurser. I konflikten mellan norra och södra Sudan ville aktörerna
snarare ta kontroll över oljan för att maximera sin ekonomiska vinst. Båda situationerna
resulterar dock i en ojämn fördelning av resurser där vissa grupper har mer än andra. En
gemensam faktor för de två konflikterna är att de arabspråkiga och muslimska grupperna har
mer makt än andra grupper, som istället marginaliseras. På detta sätt samspelar de etniska
konflikterna med konflikten om resurser, då vissa etniska grupper har större kontroll över
resurser än andra. Det finns alltså skäl att tro att konflikterna handlar mer om ett maktspel
mellan olika grupper snarare än etniska motsättningar och att kontroll över resurser är ett sätt
att etablera sin maktposition.

Teorierna om knapphet och överflöd förenas i tanken att statskapacitet är en central faktor för
huruvida konflikter uppstår eller inte. Homer-Dixon (1999, s. 101) menar att när statens
kapacitet försämras resulterar det i en ännu större brist på den redan knappa resursen.
Dessutom menar Homer-Dixon (1999, s. 102) att när statskapaciteten försämras ökar även
sannolikheten för korruption eftersom elitistiska grupper då ges möjligheten att ta kontrollen
över resurser, vilket i sin tur ger dem större möjlighet att påverka politiska beslut. Även
Humphrey (2005) tar upp att en svag statskapacitet kan leda till konflikt. Detta är en vanlig
tankegång i litteraturen om resursöverflöd som säger att stater rika på naturresurser är svagare
än andra eftersom staten förlitar sig på inkomster från naturresurser snarare än
skatteinkomster. Humphrey (2005) diskuterar även hur resursrika stater står inför en högre
risk för korruption eftersom privata aktörer tar kontroll över resurserna. Här framgår
kopplingen mellan en svag statskapacitet och hög korruption och det gemensamma sambandet
med en ojämn fördelning av resurser där vissa grupper kontrollerar och utnyttjar resurserna.
Situationen när olika grupper tar kontroll över landets resurser resulterar i en form av
korruption som med stor sannolikhet har haft en negativ inverkan på Sudans statskapacitet.
Dessutom går det att utläsa i Quality of Government Index att Sudan haft en relativt låg
statskapacitet sedan 1985 (Quality of Government Institute). Om deras svaga statskapacitet
har varit en bidragande faktor för att konflikt utbrutit i de två fallen går inte att fastställa och
därtill är statskapacitet ett svårdefinierat samt svårmätt begrepp och det finns flera olika index
som mäter det.

Korruptionen som genererar en ojämn resursfördelning till följd av maktstrukturer, och som är
en del av den svaga statskapaciteten, skapar ett missnöje hos befolkningen enligt både teorin
om resursknapphet och resursöverflöd. Vidare skulle missnöjet sedan öka sannolikheten för
konflikt. Homer-Dixon (1999, s. 143) menar att när demokratiska rättigheter inte respekteras
skapas en frustration hos befolkningen samtidigt som förtroendet för staten försvinner när

18



invånarnas välbefinnande inte tillgodoses av staten. Situationen som uppstod mellan norra och
södra Sudan när de demokratiska rättigheterna hos befolkningen i södra Sudan begränsades
visar tydligt på kopplingen mellan missnöje och konflikt. Ross (2004) menar att missnöjet
orsakas av en uppfattning om att den ekonomiska vinsten som naturresursen genererar inte
fördelas rättvist. Konflikten förvärrades av det faktum att intäkterna från landets olja
tilldelades regimen istället för befolkningen i södra Sudan som redan innan var ekonomiskt
utsatta, vilket visar vilken inverkan den ojämna resursfördelningen hade på missnöjet.
Konflikten i Darfur kan också länkas till missnöje. Vissa grupper i Darfur blev
marginaliserades av både staten och andra grupper samtidigt som de blev fråntagna sin mark
och den ekonomiska situationen i regionen förvärrades.

Ross (2004) fortsätter med ett resonera kring hur en forcerad migration av befolkningen i
oljerika regionen leder till missnöje som genererar konflikt. Även Homer-Dixon (1999, s.
141) anser att om migration till följd av resursknapphet medför att vissa grupper
marginaliseras, kan detta leda till missnöje och öka motsättningarna mellan lokalbefolkningen
och de migrerade grupperna. I Ross (2004) studie använder han regionen Thar Jhat i Sudan
som exempel och beskriver hur regeringen tvångsförflyttade befolkningen i regionen efter att
det hittats olja i området 1999. Vidare betonar Ross det faktum att det i flera fall funnits ett
samband mellan repression och oljeutvinning. I Darfur uppstod spänningar mellan bönder och
nomader när de sistnämnda bosatte sig på vad bönderna ansåg var deras mark under en period
av torka. I konflikten i Darfur härstammar alltså missnöjet ur att människor flyttar till
områden med resurser, i den mellan södra och norra Sudan handlar det snarare om att
befolkningen tvingas flytta från områden med resurser.

En sista kausal mekanism till att konflikterna har uppstått kan identifieras som möjligheten att
genomföra uppror. Homer-Dixon menar att det krävs både ett allmänt missnöje och en känsla
av att ett uppror hade kunnat vara lyckat för att det ska uppstå. Det är även vanligt att andra
rebellgrupper som har en etablerad konflikt med staten, baserat på bland annat etniska eller
religiösa motsättningar, ansluter sig till det nya upproret och konflikten (1999, s. 144-145).
Att andra grupper som gjorde uppror mot regeringen (SPLA och senare SLA och JEM)
stöttade rebellerna i Darfur ökade möjligheten att genomföra upproret samtidigt som
konflikten 2003 blev mer intensiv på grund av det. Under samma tidsperiod hade även de
södra delarna av Sudan, tillsammans med flera olika aktörer, förenats för att störta regeringen
i Khartoum. Detta trots att deras motiv var skilda, vilket indikerar att det är viktigare att
lyckas med ett uppror än att ha ett gemensamt motiv. Vi kan däremot inte med säkerhet
fastställa att genomförbarheten är en central faktor för att konflikter realiseras. Eftersom både
konflikten mellan norra och södra Sudan och konflikten i Darfur intensifierades betydligt när
de fick stöd från andra aktörer, är vår uppfattning att detta har haft en påverkan på konflikten.

Homer-Dixons idé om att genomförbarheten förutom en stor armé och organisation även
kräver kapital (Homer-Dixon 1999, s. 144-145) vidareutvecklas av teorin om resursknapphet.
Humphrey (2005) tar upp det faktum att befintligheten av naturresurser kan leda till konflikt
genom att finansiera rebeller. Förekomsten av naturresurser tillåter på det sättet uppror att
uppstå snarare än att orsaka konflikt. Vidare menar Ross (2004) att det separatistiska uppror
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som uppstod i Sudan på 80-talet blev längre eftersom rebellerna kunde finansiera konflikten
genom att plundra oljeledningar. Le Billon (2001) menar att om en stats resurser är
lokaliserade i en viss region kan detta motivera regionen att bryta sig ut. Sannolikheten för
detta ökar även enligt honom om det finns en känsla av att utomstående drar vinning av
resurserna och att de som bor i regionen inte får någonting. Vi delar Le Billon och Ross tankar
om att resurser kan bidra till att separatistiska uppror uppstår, men vi menar att det snarare är
en ojämn fördelning av resurser, än ett överflöd av resurser som var den bidragande orsaken
till att konflikten mellan norra och södra Sudan uppstod 1983. Oljan var lokaliserad i södra
Sudan, den var alltså ojämnt geografiskt fördelad över staten. Vidare kände grupper i de södra
delarna av Sudan att det var regeringen i Khartoum som drog de ekonomiska vinsterna av
resursen när oljan började utvinnas, vinsten av oljan fördelades alltså ojämnt. Detta
resulterade i ett missnöje hos grupper i de södra delarna av landet. Eftersom oljeresurserna
fanns i de södra delarna är det sannolikt att de missnöjda grupperna där ansåg att det var
möjligt att bryta sig ut från resten av staten. Däremot fanns oljeraffinaderierna i de norra
delarna av landet, det var alltså en ojämn fördelning av industrin. Rebellerna plundrade därför
oljeledningarna som transporterade oljan för syd till norr.
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5 Slutsats

Vi har i denna undersökning studerat kopplingen mellan resurser och konflikt. Baserat på
tidigare forskning har vi utformat hypotesen att en ojämn resursfördelning har varit en
bidragande orsak till konflikt i två fall. Genom process-spårningen gör vi bedömningen att det
finns en ojämn resursfördelning av olja och vatten i Sudan. Det går tydligt att se att
fördelningen av resurser har spelat en roll i de konflikter som bröt ut i Sudan 1983 och 2003. I
konflikten 1983 spelade den geografiska fördelningen av olja roll. Fördelningen resulterade i
bland annat missnöje och separatism. I konflikten 2003 blev befolkningen i regionen Darfur
fråntagna sin mark. Fördelningen av resurser mellan olika grupper i regionen resulterade i
spänningar som sedan bröt ut i konflikt.

Vidare går att se betydelsen av kontroll över resurser i båda konflikterna. Detta är en för
undersökningen oväntat mekanism som länkar samman resurser och konflikt. Det är både en
förklaring till den ojämna fördelningen av resurser som vi identifierat och även en mekanism
som med sannolikhet bidragit till att skapa ett missnöje hos de marginaliserade grupperna.
Därmed skulle fenomenet resource capture kunna vara en kausal mekanism mellan resurs och
konflikt och del av den utveckling av teori vi redan initierat.

Slutligen har genomförbarhet varit en av anledningarna till att naturresurser orsakat konflikt i
Sudan 1983. Fördelningen av olja där resursen var lokaliserad i de södra delarna av landet
resulterade enligt Ross (2004) i ett separatistiskt uppror på grund av den skeva fördelningen
av vinst där norra Sudan drog nytta av södra Sudans tillgångar. Vidare hade det varit svårare
att genomföra ett uppror i Darfur utan externa aktörers hjälp som de oppositionella
rebellgrupper.
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6 Diskussion

Vi har för tydlighetens skull valt att behandla stridigheterna i Sudan som två separata
konflikter. Vi är emellertid medvetna om att konflikterna sammanhänger på flera sätt och att
det till största del är samma aktörer som är verksamma i båda konflikterna. Däremot är de av
olika karaktär där konflikten som bröt ut 1983 var av separatistiskt slag. Vidare förklarar
studien konflikterna som orsakade av resurser. Det är ett sätt, men absolut inte det enda sättet
att förklara varför konflikterna utbröt. Det vore inte rationellt att påstå att någon konflikt går
att härleda till en enskild orsaksvariabel. Verkligheten är alltid mer komplex än så. Med det
sagt har ovan genomförda studie framfört resurser (fördelningen av resurser i synnerhet) som
en sannolik förklaring till varför konflikter uppstår i vissa fall. Sambandet som studien
presenterar hade fastställts ytterligare genom att i framtida forskning pröva det på flera fall.

För att bygga vidare på denna undersökning hade det varit intressant att studera på vilket sätt
fördelningen av resurser påverkas av ett lands statskapacitet. Både teorin om resursknapphet
och resursrikedom lyfter statskapacitet som en väsentlig variabel för att konflikt utlöses.
Dessvärre har det varit svårt att undesöka statskapaciteten genom processpårningen.
Framförallt beror det på att statskapacitet är ett svårdefinierat begrepp där villkoren för vad
statskapacitet är skiljer sig något teorierna emellan. De gemensamma variablerna är främst
korruption, effektivitet och institutionernas stabilitet vilket vi har valt att operationalisera med
indexet Quality of government. Det går att urskilja en antydan till att en låg statskapacitet kan
ge upphov till en ojämn fördelning av resurser. Eventuellt för att regeringen i ett land med låg
statskapacitet inte är benägen att hantera landets resurser på ett hållbart sätt. Vidare har staten
inte makt att fördela de resurser som andra aktörer kontrollerar. Som sagt krävs det ytterligare
forskning för att fastställa detta samband. Vi anser att forskning på det området skulle utgöra
ett bra komplement till, och en naturlig fortsättning på ovanstående studie.

Begränsade demokratiska rättigheter och en orättvis fördelning av ekonomisk vinst är två
fenomen vi kan se ha bidragit till konflikterna i Sudan. Huruvida dessa fenomen går att
koppla till missnöje eller inte kan vi inte säkerställa utan behöver resonera oss fram till. Det är
rimligt att dra slutsatsen att begränsade demokratiska rättigheter och marginalisering utlöser
ett missnöje hos grupper som utsätts. Det hade däremot inte varit lika lätt att dra samma
slutsats om den utsatta gruppen inte kunde jämföra sig med grupper i andra regioner eller
länder till följd av exempelvis stark censur. Vad gäller den orättvisa fördelningen av
ekonomisk vinst går det dock, genom vår processpårning, att visa hur befolkningen i södra
Sudan kände en frustration och ett missnöje mot staten.

Med hänsyn till studiens begränsade utrymme har vi inte undersökt huruvida konflikterna har
påverkats av resursernas förnybara respektive icke-förnybara karaktär. Det är likväl en
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intressant och potentiellt betydelsefull beståndsdel i förståelsen av relationen mellan resurser
och konflikt. Homer-Dixon (1999, s. 139) diskuterar att sannolikheten att förnybara resurser
(bortsett från vatten) leder till konflikt är mindre än sannolikheten för att icke-förnybara
resurser gör det vilket stödjer slutsatsen att både både olja och vatten har lett till konflikt i
Sudan.

Avslutningsvis vill vi återknyta till teorierna om resursknapphet och resursöverflöd. Det kan
konstateras att de variabler som teorierna tar upp har varit framgångsrika i att förklara
konflikter som de i Sudan. En brist på en nödvändig resurs som vatten genererar
komplikationer och kommer, som Homer-Dixon förutspår fortsätta påverka länder som Sudan
ytterligare på grund av klimatförändringar. Vidare genererar oljefinningar som de i Sudan
ekonomiska konsekvenser och skapar incitament att göra vinst. En ojämn fördelning av
resurser bör därmed inte ersätta variablerna överflöd och knapphet utan närmare komplettera
dem. En ojämn fördelning ger en djupare förståelse av relationen mellan brist och rikedom
och förenar teorierna om resursknapphet och överflöd. Bristen på vatten i Sudan utgörs av en
ojämn fördelning av både makt och resursen i sig. Överflödet av olja förstås bäst i relation till
den brist på resursen som finns i världen generellt och det faktum att endast vissa grupper i
landet får ta del av rikedomen den genererar. Överflöd och knapphet är alltså inte endast en
fråga om utbudet av resursen i landet. Inte heller efterfrågan på den. Istället bör vi se dem i
relation till varandra, som två sidor av samma mynt.
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