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i vilka ekologiska nischer skapas. I stället för en alltom
fattande naturordning uppstår helheter som överlappar 
varandra i tid och rum, och där organismer fungerar som 
varandras resurser på många olika sätt. Den kontinuer
liga förändringsprocess som dessa helheter genomgår är 
utmärkande för naturen, och traditionellt har man talat 
om detta som ”kampen för tillvaron”.

Naturhistorien kan dock inte reduceras till enbart en 
kamp om resurser, den är också en strävan efter att 
undgå kampen genom att uppfinna nya livsformer och 
upptäcka nya resurser – genom att omforma både en 
själv och ens miljö. Vid sidan av predation finns också en 
uppsjö av andra praktiska relationer, t ex symbios, pa
rasitism och nedbrytning (som i själva verket är en sam
mansättning av predation, symbios och andra rela tioner). 
Detta möjliggör å ena sidan en extrem sparsamhet: i 
naturen skapas förutsättningar för att utnyttja sådana 
ämnes och energiströmmar som man knappast skulle 
komma åt med mänskliga metoder. Å andra sidan är 
naturens olika former av ordning inte optimerade, utan 

Till vardags tänker man att knapphet betyder att det 
finns för lite av något som vi vill använda. Man måste 
agera sparsamt, får inte slösa. Denna vardagsförståelse 
fungerar dock inte då det gäller att förstå naturresur
sernas problematik. Till exempel klimatförändringen 

beror ju framför allt på ett överflöd av fossila bränslen. 
Om den globala uppvärmningen ens ska hållas under 

”säkerhetsgränserna” borde inte ens de fyndigheter som 
nu är kända och som kan utnyttjas med dagens teknologi 
användas. Istället för att vara sparsamma borde vi låta 

Natur resursernas 
knapphet och överflöd

Miljökrisens kärna är att konsumtionen av naturresurser ständigt växer. 

Konsumtionen har vuxit snabbare än både jordens befolkning och BNP – medan 

takten vad gäller de två senare har avtagit, har utnyttjandet av naturresurser 

i själva verket bara ökat.  Vid sidan av klimatförändringen och andra globala 

miljöförändringar driver denna ökning också på lokala miljöproblem. Den 

nytta som energi- och materialströmmarna för med sig fördelar sig fortfarande 

mycket ojämlikt, vilket även gäller den negativa miljöpåverkan och de sociala 

konsekvenser som konsumtionen av naturresurser har. Vi känner av de yttersta 

ekologiska villkoren för planeten: kommer bristen på naturresurser att få 

utvecklingen att stanna av? 

Det finns skog att hugga i Amazonas, 

men det är klart att träden som resurs är 

knappa ur ett ekologiskt perspektiv.

bli att utnyttja. Om vi verkligen ska förstå naturresurser
nas överflöd och knapphet måste begreppens innebörd 
för ett ögonblick sträckas utöver vardagens horisont. 

Ingenting utgör i sig en naturresurs eller en tillgänglig 
resurs; något blir en resurs när det står i praktiska relatio-
ner. Något är alltid en resurs för något annat. Begreppet 
används huvudsakligen när det handlar om människans 
utnyttjande av naturen. Att ting i världen betraktas som 
resurser ses ofta som ett uttryck för att människan kon
trollerar naturen. Att resurser finns och utnyttjas är dock 
utmärkande för livet överhuvudtaget. Den mänskliga 
verksamheten avviker inte – trots de problem den för
orsakar – radikalt från den övriga naturen. Tanken att 
människans utnyttjande av naturen är ”onaturligt” är inte 
ett fruktbart perspektiv. Att se oss som delaktiga i den 
övriga naturens aktivitet är en bättre utgångspunkt för 
att förstå miljökrisens materiella grundval än att betona 
vår särart. 

*
Ett av livets grunddrag är att det omformar miljön så att 
den passar det levande. Det gamla begreppet ”ekologisk 
nisch” skapar lätt en bild av en naturordning där det finns 
färdiga roller, som olika arter kan inta. Genom evolutions 
och ekologivetenskaperna förändrades begreppet dock 
så småningom till att bli mera dynamiskt. I stället för 
färdiga nischer utgår man från kontinuerliga processer, 
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stadda i konstant utveckling, vilket kan se ut som slöse
ri – därför är också de fossila bränslen som uppstått ur 
lämningar av ett forntida liv möjliga. Allt detta kretsar 
kring det ”slöseri” av solenergi som äger rum när solens 
strålar når jordens yta. 

Det är uppenbart att begrepp som sparsamhet och slös
aktighet som beskrivningar av mänskligt ekonomiskt 
beteende inte hjälper oss att förstå naturens system. En 
gemensam jämförelsegrund fattas – i relation till vad 
finns det ett överflöd av eller en brist på något? Med 
vilka kriterier fastställer man vad som är slöseri eller 
sparsamhet? Det som är en öken för någon, är en oas 
för en annan, det som är avfall för någon, är en måltid 
för en annan. Kvalitet är centralt för allt liv. Överflöd 
och knapphet står alltid i relation till olika livsformer, till 
ämnesomsättningen i vid mening. Därför kan knapphet 
förvandlas till överflöd också genom att sättet att leva 
förändras, genom att resurser utnyttjas effektivare eller 
genom att livets resursbas förändras. 

*
Också de mänskliga samhällsformerna har genom his
torien haft sin egen särpräglade ämnesomsättning. Att 
vi alla behöver energi, vatten, näring och skydd säger 
ännu inte mycket. De sätt på vilka dessa och andra livs
dimensioner hanteras definierar ämnesomsättningens 
kvalitativa drag. Det faktum att livets mångfald på jorden 
möjliggörs av solstrålarnas ständiga flöde anger lika lite 
på vilka särskilda sätt livet är inrättat vid en bestämd tid 
och på en bestämd plats. Ekologi kan inte reduceras till 
termodynamik annat än på en väldigt hög abstraktions
nivå, och då förlorar man ur sikte den information som 
är väsentlig för att man ska förstå liv. 

Världsordningen kännetecknas idag å ena sidan av sam
hällets ständigt växande ämnesomsättning och å andra 
sidan av dess, globalt sett, kvalitativa likriktning. Vissa 
saker har förvandlats till nyckelresurser för alla, vilket 
gör att de utnyttjas allt intensivare. 

Knapphet betyder dock inte enbart att rika naturtillgång
ar skulle ha blivit knappa genom att de överkonsumerats. 
Distinktionen mellan absolut och relativ knapphet är 
belysande. Absolut knapphet innebär att det helt en
kelt finns lite av en viss sak. Relativ knapphet betyder 
snarare att en sak har blivit knapp exempelvis på grund 
av de miljökonsekvenser som dess användning medför, 
på grund av hur det övriga ekosystemet beter sig, eller 
på grund av att utnyttjandet kräver andra resurser, eller 
på grund av att nya sätt att utnyttja den uppstår. Alla 
naturresursproblem är i själva verket exempel på relativ 
knapphet. Även om det finns lite av en viss sak här på 
jorden, så är frågan om överflöd eller knapphet viktig 
först när den blir en del av en praktisk resursrelation. 

* 
Att skilja mellan källor (source) och sänkor (sink) är spe
ciellt viktigt. Källornas knapphet sammanhänger med 
att naturresurser tas i bruk. Det här är dock inte samma 
sak som den absoluta knappheten: fossila bränslen finns 

i oerhörda mängder, men bara en liten del av dem kan 
användas med de metoder vi under en nära eller ens en 
avlägsen framtid kan föreställa oss. När fyndigheterna 
försvagas blir produktionen dessutom allt mera mödo
sam och förorenande, och kräver en allt större mängd 
energi. I världshaven finns det ännu mycket fisk men 
fiskbestånden utnyttjas så intensivt att de riskerar att 
kollapsa på bred front, och för att nå upp till en jämför
bart stor fiskfångst krävs en ännu större fiskeflotta. Det 
finns skog att hugga i Amazonas, men det är klart att 
träden som resurs är knappa ur ett ekologiskt perspektiv. 

Att sänkorna är knappa betyder att naturens förmåga att 
hantera konsekvenserna av vårt utnyttjande av naturre
surser visar sig vara begränsad. Atmosfärens begränsade 
förmåga att ta upp koldioxid resulterar i klimatföränd
ring, och havens begränsade förmåga att ta upp koldi
oxid resulterar i försurning. De sänkor som vegetationen 
och jordmånen skapar utgör inget problem – förutom om 
de ekologiska förändringarna förvandlar deras kolupp
tagning till en kolkälla. Sänkornas knapphet är idag den 
mest betydande knappheten på naturresurser.

Naturresurserna kan bli knappa också i relation till 
det vidare nätverk av aktiviteter som naturresursernas 
ut nyttjande ingår i. Sötvattensreserverna används på 
många håll i världen snabbare än både yt- och grundvatt
net förnyas (ibland används ”fossilt vatten” som borras 
fram ur stora djup och som i praktiken inte förnyas över 
huvud taget). Vatten är naturligtvis oundgängligt för att 
människan ska hållas vid liv och för att näring ska kunna 
produceras, men det används också i stor utsträckning 
som ”sekundär resurs” i gruvindustrin, i förädlingsindu
strin och i många andra industriella processer. Krympan
de vattenreserver kan alltså göra det svårare att utnyttja 
någon annan naturresurs – eller skapar snarare en kon
kurrens, å ena sidan mellan mänskliga och ickemänsk
liga behov, å andra sidan mellan olika samhälleliga 
sätt att använda vatten. Så kan till exempel i synnerhet 
fattigare människor lida brist på hushållsvatten fastän 
vattentillgångarna i sig är tillräckliga. 

*
Utvecklingen under de senaste tvåhundra åren känne
tecknas av en alltmera utbredd föreställning om att vi 
gör oss oberoende av naturen. Man har drömt om en 
teknologisk och ekonomisk utveckling som skär av alla 
mänsklighetens band till primitivt slit och där alla rela
tioner till den övriga materiella naturen minimeras. I så 
här grov form uppträder denna tanke bara i teknikopti
misternas utopier, där mänskligheten kastar av sig pla
netens ekologiska bojor och siktar mot stjärnorna. Men 
drömmen lever vidare i idén om decoupling, frikoppling, 

enligt vilken en kontinuerlig ekonomisk utveckling kan 
frikopplas från en ökad konsumtion av naturresurser. 
Vetenskaplig forskning visar dock att denna tanke är 
problematisk i grunden – för att inte tala om att redan 
den nuvarande konsumtionsnivån är ohållbar. 

Illusionen om ett oberoende av naturen har upprätt
hållits genom många olika tänkesätt. Det mest bety
delsefulla av dessa är en vulgär uppfattning om natur
tillgångar eller resurser i vilken världens spjälkts upp i 
av varandra oberoende råmaterial, som väntar på att 
brukas. De vidare konsekvenserna av resursanvändning
en som beskrevs ovan har uteslutits ur betraktelsen; i 
ett nationalekonomiskt språkbruk betecknas de som 
externaliteter – problemet med dem är inte huruvida 
de existerar utan att deras pris är obestämt. Externalite
terna begränsar sig dock inte till att vara ”externa”, utan 
påverkar direkt med sin materiella kraft det mänskliga 
och det icke-mänskliga livets möjligheter – i slutändan 
befinner sig ”externaliteterna” bortom varje meningsfull 
prissättning. 

Den vulgära föreställningen om resurser riktar också 
uppmärksamheten på de råvaror som tagits i bruk och 
förädlats – oljetunnor, bomullsbalar, metallblock eller 
fiskmjölssäckar. Det nätverk av materiell aktivitet som 
ligger bakom dessa råvaror försvinner dock ur sikte. Till 
exempel: varje ton material som fraktas runt i den glo
bala handeln motsvarar en 2,5–3 gånger så stor konsum
tion av naturresurser i producentlandet. Produktionens 
negativa ekologiska och sociala konsekvenser stannar 
dock kvar på produktionsorten (förutom till exempel 
klimatutsläpp, som har en global inverkan).

I detta grundar sig ett annat sätt att upprätthålla illusio
nen, nämligen att produktionens konsekvenser ”utloka
liseras” till andra delar av världen. Borta från synfältet, 
borta från medvetandet. Fastän handelsströmmarna löper 
kors och tvärs över planeten, strömmar den helhetsnytta 
som utvinns ur naturrikedomarna till den övervägande 
delen till världens rikare områden. Produktionens ”effek
tivitet” styrs inte huvudsakligen av vilka klimat- och miljö
faktorer som är gynnsammast för produktionen, vilket ofta 
anförs för att legitimera det rådande systemet. Världens 
materiella arbetsfördelning bestäms framför allt av låga 
löner, svagt arbetsskydd, svaga sociala skyddsnätverk 
och svag miljölagstiftning. De människor och ekosystem 
som lever i dessa förhållanden utnyttjas (ekologiskt, so
cialt och moraliskt) på ett ohållbart sätt. Den strukturella 
ojämlikheten legitimeras med tanken att utvecklingens 
slutresultat är välstånd för alla – men detta skulle vara 
möjligt bara om frikopplingen mellan ekonomisk utveck
ling och konsumtion av naturresurser lyckas. Det sätt på 
vilket naturresurser konsumeras på de rika områdena på 
jorden kan inte göras tillgängligt för alla. 

Den enda verkligt ekologiskt och mänskligt hållbara vä
gen framåt består i att naturresursernas konsumtionsvo
lymer minskar och att ämnesomsättningen förvandlas på 
ett kvalitativt sätt. Knappheten kan alltså inte undvikas 
enbart genom sparsamhet, genom att minska konsumtio
nen, utan det behövs också en helhetsmässig förändring 
i vårt sätt att leva, så att livets resursmässiga grund blir 

en annan. Vi måste avstå från vissa resursförhållanden, 
såsom fossila bränslen, och andra måste hittas i deras 
ställe. Just här är det mänskliga livets grundläggande 
likhet med den övriga naturen ett nyttigare perspektiv 
än en stark åtskillnad mellan natur och kultur. 

Det är möjligt att uppnå ett måttligt mänskligt välstånd 
för hela världens befolkning på ett mera hållbart sätt. 
Man måste också övervinna fattigdomen, hungern, o - 
tryggheten och bristen på jämställdhet mellan könen om 
man ska lyckas göra befolkningstillväxten jämnare och 
rentav vrida den mot en minskning också på de områden 
där den fortfarande ökar kraftigt. Detta hindras dock av 
vårt nedärvda tillstånd: den teknologiska, ekonomiska 
och samhälleliga infrastruktur som driver på en kontinu
erlig materiell tillväxt – allt från teknisk apparatur och 
förvaltningspraxis till intellektuella tankemönster. Detta 
ärvda tillstånd är just det som driver oss mot en ”värld av 
knapphet” – naturresurserna blir allt knappare i förhål
lande till våra nedärvda produktions och konsumtions
mönster, och trögheten i den gamla ordningen motverkar 
försöken att förändra sakernas tillstånd. 

Det är inte någon utvecklingens naturlag att grunddra
gen i vår nuvarande samhälleliga ämnesomsättning 
måste förbli oförändrade. Det centrala antagandet i 
detta ärvda tillstånd är att civilisationens utveckling 
alltid kräver mer energi och material – så att den så 
småningom måste utvidgas bortom denna planet. Här 
blandar man dock ihop människans behov och sätten att 
tillfredsställa dem. Behoven varken behöver eller kan vi 
avstå från, men vi måste lära oss att tillfredsställa dem 
på andra sätt. I vissa frågor är de första stegen i princip 
enkla, även om mäktiga intressen kämpar mot dem: att 
minska på djurproduktionens andel skulle betyda att 
maten skulle produceras på mindre jordytor och med 
mindre naturresurser. Att röra sig långsammare med 
gemensamma transportmedel skulle förbruka mindre 
energi och material än att röra sig snabbt ensam. Energi
förbrukningens omfång är delvis också ett kvalitativt arv 
och är inte bara ett mått på mängden mänsklig aktivitet. 
Den effektivitet (exergi) som fås ut av den energi som 
innehålls i de fossila bränslena förblir fortfarande väldigt 
låg. Bränslemotorns envist svaga nyttoeffekt är här ett 
tydligt exempel. Just därför kan elektrifieringen möj
liggöra en minskning av den totala åtgången av energi 
utan att förbrukningen samtidigt minskar i samma mån.

Detta är inte enbart teknologiska utan också i hög grad 
politiska utmaningar. Den förändring som krävs går dock 
djupare än så: istället för att vår livsstil ska bygga på 
materiell tävlan bör till exempel sådant som framgång, 
självkänsla, erkänsla, rättvisa och ett gott liv uppfattas 
på nya sätt. Först då kan man hitta stigar som leder oss 
ut ur den hotande ekologiska knappheten till en annan 
form av rikedom. Detta kan visa sig vara en hållbarare 
del av vår ärvda situation än all den infrastruktur som 
byggts upp.
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