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1. Inledning 

Det har länge diskuterats vad man bör göra åt fattigdom och svält i världen. Vissa har 

argumenterat att de som har det bättre har en moralisk skyldighet att hjälpa de som har det 

sämre. Vissa har till exempel argumenterat för att rika länder bör ge stöd till fattiga länder. Andra 

har argumenterat för det motsatta – att det finns en moralisk skyldighet att inte hjälpa de som 

svälter i fattiga länder. De som har argumenterat för den ståndpunkten har bland annat menat att 

man bara gör situationen värre när man ger bistånd till ett fattigt land eftersom det då blir fler 

och fler som svälter och lider. 

Garrett Hardin har förespråkat den senare ståndpunkten. Han har i sin argumentation använt 

sig av en metafor där han jämför världens länder med livbåtar. Han tänker sig att de rika länderna 

representeras av relativt fulla livbåtar och att de fattiga länderna representeras av överfulla 

livbåtar där det ibland ramlar ur människor som då ligger och simmar i vattnet. Frågan han vill 

belysa är vad människorna i de rika livbåtarna bör göra med dem som ligger och simmar i 

vattnet. Han tänker sig att den handling som har det minst dåliga utfallet är att inte hjälpa de som 

simmar i vattnet. Utifrån denna metafor och den så kallade nymalthusianska befolkningsteorin 

(se nästa avsnitt) har han argumenterat för att man inte bör ge stöd till befolkningen i fattiga 

länder (Hardin 1974: 561-568). 

Jesper Ryberg har kritiserat Hardins argument. Han menar att man kan utgå från att den 

neomalthusianska befolkningsteorin är korrekt och godta Hardins antagande att man bör välja 

den handling som har det minst dåliga utfallet, men istället nå slutsatsen att det kan finnas en 

moralisk skyldighet att ge stöd till befolkningen i fattiga länder (Ryberg 1997: 207-219). Hans 

resonemang bygger på två antaganden som kommer diskuteras i uppsatsen. 

Syftet med denna uppsats är att undersöka hållbarheten i Rybergs kritik av Hardins argument. 

Frågeställningen som ska besvaras är: Är Rybergs kritik av Hardins argument för att man inte 

bör ge stöd till fattiga länder hållbar? Jag ämnar argumentera för att Ryberg har vissa brister i sin 

argumentation, men att hans kritik mot Hardin går att rädda. Jag kommer försöka visa hur detta 

bör gå till. 

Uppsatsens är strukturerad på följande sätt. I avsnitt 2 redogör jag för den neomalthusianska 

befolkningsteorin. I avsnitt 3 och 4 redogör jag för Hardins argument och Rybergs kritik av 

detta. I avsnitt 5 diskuterar jag närmare hur man bör förstå Rybergs argument och förtydligar hur 

Hardin och Ryberg använder termen ”systemkollaps”. I avsnitt 6 framför och diskuterar jag 

några invändningar mot Rybergs argument. I ett avslutande avsnitt sammanfattar jag uppsatsens 

innehåll. 
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2. Den neomalthusianska befolkningsteorin 

Thomas Malthus tänkte sig att en okontrollerad befolkningsökning var ett problem eftersom ett 

ökande befolkningsantal leder till en ökad resursförbrukning. Detta kan inte pågå för evigt och 

slutar därför i en katastrof. Malthus grundade sin teori på antagandet att befolkning växer 

geometriskt (2, 4, 8, 16, 32…), medan matproduktion växer aritmetiskt (1, 2, 3, 4, 5…). Detta gör 

att ett ökande befolkningsantal tids nog alltid leder till överbefolkning och därmed kriser i form 

av exempelvis sjukdom och svält som då gör att befolkningen krymper igen. Dessa nedgångar 

innebär mycket lidande. Malthus tänkte sig också att man kunde minska reproduktionen genom 

moraliska normer som föreskriver avhållsamhet. Detta är grunderna i den Malthusianska 

befolkningsteorin (A Dictionary of Human Geography 2013).  

Teorin fick nytt liv på 1950-talet och började därefter kallas neomalthusianismen. De som 

förespåkar denna teori menar att man måste ha hård befolkningskontroll och öka användningen 

av preventivmedel för att minska befolkningsökningen i världen. Malthus själv var emot 

preventivmedel, vilket gör att neomalthusianismen skiljer sig något från Malthus ursprungliga 

teori (A Dictionary of Human Geography 2013). 

 

3. Hardins argument  

I detta avsnitt kommer jag att redogöra för Hardins livbåtsmetafor och den så kallade 

”livbåtsetiken” han menar att man bör applicera på frågan om man bör hjälpa befolkningen i 

fattiga länder. Jag kommer föreslå en rekonstruktion av Hardins argument i form av två 

premisser och en slutsats.  

Hardins metafor bygger på en jämförelse mellan världens länder och livbåtar. Han tänker sig 

att varje land är som en livbåt. Rika länder kan jämföras med livbåtar som är fulla med relativt 

rika människor, medan fattiga länder kan jämföras med överfulla livbåtar. Dessa överfulla 

livbåtar gör att människor ibland ramlar ur livbåten och hamnar i vattnet. De som ligger och 

simmar i vattnet hoppas på att bli räddade genom att antingen få komma i en rik livbåt eller på 

något annat sätt få ta del av de förnödenheter som finns i dessa livbåtar. Hardin summerar det 

centrala problemet i den så kallade ”livbåtsetiken” på följande sätt: ”What should the passengers 

on a rich lifeboat do?” (Hardin 1974: 561).  

Han säger att vi måste medge att varje livbåt har ett begränsat antal platser – att varje land har 

en begränsad bärkraft1. Han fortsätter med att säga att det är diskuterbart var den exakta gränsen 

går, men att fler och fler människor börjar bli övertygade om att vi redan har överstigit 

                                                 
1 Begreppet ’bärkraft’ kommer i uppsatsen definieras enligt följande: Det befolkningsantal som kan försörjas i ett 
land med hänsyn till en viss faktor (till exempel matproduktion).  
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bärkraften i många länder; till exempel när det kommer till energiproduktion. Han menar att ett 

problem är att: ”We have been living on ‘capital’ – stored petroleum and coal – and soon we 

must live on income alone” (Hardin 1974: 561). Här tolkar jag det som att han med inkomst 

menar den energi vi kan producera genom förnybara resurser. 

Hardin ber oss titta på vår egen livbåt. Anta att vi sitter 50 personer i livbåten. Den kanske 

har utrymme för tio till, alltså totalt 60 passagerare. Att lägga till dessa extra passagerare gör dock 

att man bryter vad Hardin kallar den konstruktionsmässiga säkerhetsfaktorn, vilket ökar risken 

för att något går fel. Om man inte har en säkerhetsfaktor så kan till exempel en förändring i 

matförsörjningen eller dåligt väder förminska antalet passagerare (Hardin 1974: 561-562). 

Ett scenario som Hardin målar upp ser ut på följande sätt. Vi är för tillfället 50 personer i 

livbåten, men ser 100 andra personer som simmar i vattnet runtomkring. Dessa vill ha tillträde 

till livbåten eller få ta del av de resurser som finns i den. Vad ska vi göra? Enligt Hardin finns det 

flera alternativ. Han tar upp tre stycken (Hardin 1974: 562). 

Det första alternativet är att leva efter det kristna idealet att man ska ”taga vara på sin broder” 

eller det marxistiska idealet ”from each according to his abilities, to each according to his needs” 

(Marx 1875: 20). Från detta följer det att vi bör ge tillträde till alla som simmar i vattnet eftersom 

alla har samma behov. Detta leder till att vi är 150 personer i livbåten som då sjunker och 

resulterar i allas död. ”Complete justice, complete catastrophe” som Hardin uttrycker det 

(Hardin 1974: 562). 

Det andra alternativet är att ta in tio människor till för att använda hela livbåtens bärkraft. Om 

man gör detta tar man bort säkerhetsfaktorn. Detta alternativ leder till ett antal problem. För det 

första kommer man förmodligen tids nog få problem på grund av att man gjort sig av med 

säkerhetsfaktorn. För det andra leder det till några svåra frågor gällande vilka tio personer man 

ska ta in i livbåten. Ska man ta in de som kommer först, de bästa eller de med störst behov? Vad 

säger man till de som inte får plats i livbåten (Hardin 1974: 562)? 

Det tredje alternativet är att inte låta någon få tillträde till båten och således behålla 

säkerhetsfaktorn. Det är då större sannolikhet att personerna i livbåten överlever (Hardin 1974: 

562). För att jämföra detta med det verkliga fallet som Hardin vill diskutera – om man bör hjälpa 

befolkningen i fattiga länder eller inte – så kan man säga att det tredje alternativet är som att inte 

ge stöd till fattiga länder och ha en väldigt restriktiv invandring, vilket är vad Hardin förespråkar. 

 Hardin medger att många personer tycker det tredje alternativet är motbjudande och 

orättvist, men menar att om någon känner sig skuldmedveten i ett sådant fall, så kan man helt 

enkelt hoppa ur livbåten och låta någon annan ta ens plats. Han menar att livbåtsetiken kvarstår 

och förblir opåverkad och skyller denna skuldkänsla på ”momentary aberrations” (Hardin 1974: 
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562). Alltså någon tillfällig sinnesförvirring. Jag tolkar det som att han menar att om man 

studerar lösningarna på detta problem, så upptäcker man att denna intuitiva skuldkänsla är 

obefogad. 

Han tänker sig alltså att man bör välja den handling som har det minst dåliga utfallet. I 

livbåtsscenariot bör man alltså välja det tredje alternativet då det enbart är 100 personer som dör 

istället för 150 personer som i det första och andra alternativet (observera att det finns en chans 

att 60 personer överlever i det andra alternativet, men att Hardin menar att risken att 150 dör 

inte är värd att ta). 

Jag föreslår att man på följande sätt kan rekonstruera ovanstående resonemang som vad vi 

kan kalla Hardins första premiss2: 

 

(P1) Vi bör utföra den handling som har det minst dåliga utfallet. 

 

Hardin är inte tydlig med exakt i vilka fall man bör välja den handling som har det minst dåliga 

utfallet. Han menar ju dock att det gäller i livbåtsscenariot han målar upp i sin metafor och det är 

rimligt att anta att han menar att man även bör göra det i fall som liknar detta. Enligt Hardin är 

ju fallet med världens länder och fattigdomsbekämpning något som liknar livbåtsscenariot.  

Om man inte hjälper befolkningen i fattiga länder så kommer de gå igenom en naturlig cykel, 

menar Hardin. Detta kan illustreras av följande figur3: 

Hur cykeln fungerar kan förklaras på följande sätt. B2 innebär en större befolkning än B1. Vid B1 

är befolkningen inom ramarna för landets bärkraft och vid B2 är landet överbefolkat och man har 

tagit bort säkerhetsfaktorn. Om man kommer till B2 är det bara en tidsfråga innan man drabbas 

av en kris. Detta kan till exempel vara en dålig skörd som drabbar matförsörjningen i landet. Om 

krisen inte kan motverkas genom hjälp från andra länder så kommer befolkningen att gå ner till 

tidigare nivåer. Denna nivå kommer vara B1 eller under B1, alltså på eller under gränsen för 

landets bärkraft. Så länge det inte finns ett system som minskar reproduktionsnivån i landet så 

kommer cykeln upprepas. Befolkningen stiger till den når B2 vilket leder till en ny kris som 

                                                 
2 När jag rekonstruerar Hardins argument så utgår jag från Rybergs rekonstruktion som dock ser lite annorlunda 
ut (Ryberg 1997: 209).  
3 Fig. 1 och Fig. 2 är lånade av Hardin (1974: 564).  
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minskar befolkningen till B1 eller under och så vidare. En sådan befolkningskurva går alltså upp 

och ner i oregelbunden takt och har sin jämvikt ungefär vid gränsen för ett lands bärkraft 

(Hardin 1974: 564). Här utgår Hardin från den neomalthusianska befolkningsteorin.  

Hardin menar att cykeln som beskrivs i figur 1 är den normala demografiska cykeln för ett 

land som inte har en tillräcklig befolkningskontroll och att den del av cykeln som innebär 

nedgång också innebär mycket lidande. Ett starkt och långsiktigt styre i ett land är det enda som 

kan få befolkningsjämvikten att ligga under gränsen för landets bärkraft. Detta skulle göra att 

man kan undvika det lidande som är kopplat till de kriser som oundvikligen följer över-

befolkning. Det är viktigt att man inte slösar bort den överflödiga maten i ett sådant system. 

Maten bör i stället utgöra den nya säkerhetsfaktorn. Ett sätt att slösa bort den överflödiga maten 

är att använda den till att utöka befolkningen (Hardin 1974: 564). 

När man inte har befolkningskontroll i fattiga länder, men tar emot mat från rika länder så 

skapas ett problem, menar Hardin. Istället för befolkningscykeln som representeras av figuren 

ovan (Fig. 1) så får man istället vad han kallar en befolkningshiss (Hardin 1974: 564): 

Befolkningshissen fungerar på följande sätt. Befolkningen stiger på grund av otillräcklig 

befolkningskontroll, man överstiger landets bärkraft och når ett stadium av överbefolkning. 

Detta leder precis som ovan till en kris, men istället för att befolkningen då går ner, så stannar 

den på den nya nivån med hjälp av den mat man får från rika länder. Efter krisen börjar 

befolkningen stiga igen tills man når en ny kris, vilken även denna gång undviks genom att man 

tar emot mat från rika länder. Detta fortsätter tills man inte längre kan upprätthålla den högre 

konsumtionen och då uppstår kriser som nu påverkar många fler och därmed skapar mer 
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lidande. Detta följs sedan av en total systemkollaps som har katastrofala följder. Detta är vad 

som följer av en välmenande fördelning av mat i en värld med otillräcklig befolkningskontroll, 

menar Hardin (Hardin 1974: 564-565).  

Hardin ser ett problem i detta. Nämligen att fattiga länder som tar emot mat från rika länder 

får mindre motivation att införa befolkningskontroll och mindre motivation att själv bidra med 

mat till den gemensamma ”världsmatbanken”. Detta leder till att resurser kommer förflyttas 

endast åt ett håll – från de rika länderna till de fattiga länderna (som dessutom ökar i 

befolkningsantal mycket snabbare). Detta slutar enligt Hardin med ”the process finally coming to 

a halt only when all countries are equally and miserably poor” (1977: 565).  

Han säger även att det finns andra problem än matförsörjningen när jordens befolkning ökar. 

Tillgång till andra resurser såsom vatten, vackra landskap, möjlighet till avskildhet, jakt och fiske 

och så vidare är sådant som också kommer minska. När vi bidrar med matförsörjning till 

världens fattiga så bidrar vi samtidigt med uttömningen av många andra resurser vilka då blir 

svårare att få tillgång till för jordens nuvarande och framtida generationer. Han påstår följande: 

”Every life saved this year in a poor country diminishes the quality of life for subsequent 

generations” (Hardin 1977: 565). Han menar alltså att man, genom att ge mat till befolkningen i 

fattiga länder, inte bara gör det värre för dem själva, utan även för framtida generationer. 

Enligt Hardin är det inte bara ett problem att ge mat till befolkningen i fattiga länder, utan 

även att låta fattiga människor få tillträde till rika länder genom okontrollerad invandring. Detta 

blir samma sak fast omvänt – man tar inte maten till de fattiga, utan de fattiga till maten. I det 

första fallet förstörs miljön i de fattiga länderna och i det andra förstörs miljön i de rika länderna, 

menar Hardin (Hardin 1977: 567).  

Hardins ovanstående resonemang kan sammanfattas som hans andra premiss: 

 

(P2) Att inte ge mat till befolkningen i fattiga länder och att införa hårda restriktioner på 

invandring till rika länder är den handling som har det minst dåliga utfallet. 

 

Hardins argument i sin helhet kan därför rekonstrueras på följande sätt: 

 

(P1) Vi bör utföra den handling som har det minst dåliga utfallet. 

(P2) Att inte ge mat till befolkningen i fattiga länder och att införa hårda restriktioner för 

invandring till rika länder är den handling som har det minst dåliga utfallet. 

(S1) Vi bör inte ge mat till befolkningen i fattiga länder och man bör införa hårda 

restriktioner för invandring till rika länder. 
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4. Rybergs kritik 

I detta avsnitt kommer jag redogöra för Rybergs kritik av Hardins argument.  

Ryberg antar för argumentationens skull att den neomalthusianska befolkningsteorin är 

korrekt. Han godtar också Hardins första premiss (P1), att vi bör utföra den handling som har 

det minst dåliga utfallet. Han godtar dock inte Hardins andra premiss (P2), att den handling som 

har det minst dåliga utfallet är att inte ge mat till befolkningen i fattiga länder och att införa hårda 

restriktioner för invandring till rika länder. Ryberg kommer till en annan slutsats än Hardin. Han 

menar att även om den neomalthusianska befolkningsteorin är korrekt så kan det fortfarande 

vara moraliskt rätt att hjälpa befolkningen i fattiga länder upp till en viss nivå. 

Ryberg kallar handlingen att inte ge mat till befolkningen i fattiga länder och att införa hårda 

restriktioner för invandring till rika länder för “icke-stöd” (non-assistance). Han menar att det vid 

första anblick kan verka som att icke-stöd är den handling som har det minst dåliga utfallet, men 

att argumentet inte är hållbart om man gör två antaganden (Ryberg 1997: 213).  

Det första antagandet är följande: 

 

(A1) Det är inte säkert att en befolkning som håller sin jämvikt nära bärkraften har det 

sämre än en befolkning som har noll befolkningstillväxt4.  

 

En befolkning som inte får hjälp utifrån håller sin jämvikt nära bärkraften som man kan se i figur 

1. Ryberg säger att vi måste fråga oss vad nettoresultatet av en sådan demografisk cykel är när det 

kommer till välmående eller något annat som gör livet värt att leva. Under en nedgång före-

kommer det mycket lidande, men samtidigt kan det finnas mycket välmående i bättre tider när 

befolkningen är nära bärkraften eller är på väg uppåt. Han menar att det inte finns någon 

anledning att påstå att nettoresultatet nödvändigtvis är negativt (Ryberg 1997: 213). 

Det andra antagandet ser ut på följande sätt: 

 

(A2) Det är inte säkert att det är värre när en större befolkning överstiger bärkraften än 

när en mindre befolkning överstiger bärkraften.  

 

Han exemplifierar detta med frågan om det är värre att en befolkning på 100 000 överstiger 

bärkraften än en befolkning på 200 000 om detta sker proportionellt. Han antar att det kan vara 

proportionellt lika dåligt i båda fallen (Ryberg 1997: 214). Jag tolkar detta som att han menar att 

                                                 
4 Noll befolkningstillväxt innebär inte enbart att en befolkning inte ökar, utan även att den inte minskar från en 
period till en annan.  
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förhållandet mellan det positiva och det negativa värdet i de olika situationerna är detsamma. Det 

positiva värdet är då alltså det välmående som förekommer i uppgången och det negativa värdet 

det lidande som förekommer i nedgången. Vi kan exemplifiera detta genom att tänka oss att en 

cykel har ett visst antal enheter positivt värde och ett visst antal enheter negativt värde. Säg att en 

cykel vid en befolkning på 200 000 innehåller 1000 enheter positivt värde (välmående i 

uppgången) och 500 enheter negativt värde (lidande i nedgången). Förhållandet mellan det 

positiva värdet och det negativa värdet är då 2:1. Om då en cykel vid en befolkning på 100 000 

innehåller 500 enheter positivt värde och 250 enheter negativt värde så är förhållandet detsamma 

som i cykeln vid det högre befolkningsantalet, nämligen 2:1. Detta gör att båda fallen där 

bärkraften överstigs är proportionellt lika dåliga. Vidare kan man tänka sig att det är rimligt att 

det finns lidande i uppgången och välmående i nedgången som bör tas i beaktan. Ryberg 

diskuterar inte detta, men det är rimligt att tro att han, när han pratar om välmående och lidande, 

menar nettovälmående och nettolidande. Alltså välmående minus lidande och vice versa. 

Han kopplar detta till Hardins befolkningshiss som visas i figur 2. Ryberg antar att en 

systemkollaps till följd av en befolkningshiss kan skapas när rika länder inte längre kan utöka sitt 

stöd till fattiga länder. Då avbryts stödet till det fattiga landet som nu har befolkningsmängd Bn. 

Ryberg kritiserar Hardins följande resonemang. Hardin tänker sig att detta leder till en enorm 

katastrof eftersom befolkningen nu måste gå ner till B1 igen, alltså nivån för den ursprungliga 

bärkraften. Detta innebär enormt lidande eftersom det är många fler som påverkas, vilket gör det 

värre än när befolkningen går ner från B2 till B1. Därför hade det varit bättre om det inte givits 

något stöd alls till det fattiga landet (Ryberg 1997: 214).  

Ryberg menar att Hardin misstar sig här. Även om det är så att stödet inte kan utökas i all 

oändlighet, så innebär inte det att man måste ta bort allt stöd på en gång när man inte längre kan 

utöka stödet. Han menar att det är ett misstag att tro att det är allt eller inget som gäller i en 

sådan situation och att det går att stabilisera stödet på en viss nivå. Detta gör att befolknings-

kurvan förändras. Den demografiska cykeln ser ut som i figur 1 men tar plats mellan de högre 

befolkningsantalen Bn och Bn-1. Den nya bärkraften representeras av Bn-1 (och är alltså möjlig 

genom stöd). (Ryberg 1997: 214). 

Ryberg illustrerar genom följande figur hur befolkningskurvan ser ut efter man har stabiliserat 

stödet: 
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Ryberg jämför figur 3 med figur 1. Han kopplar det till Hardins påstående att krisernas 

omfattning ökar ju högre upp man är i befolkningshissen. Ryberg menar dock att man kan 

kombinera det med de två antagandena (A1 och A2), dels att nettoresultatet av en demografisk 

cykel kan vara positivt och dels att det inte är proportionellt värre att överstiga en högre bärkraft. 

Detta innebär att eftersom det totala lidandet är större i cykeln i figur 3, så är den totala mängden 

välmående proportionellt större, vilket också innebär att om nettoresultatet i figur 1 är positivt, 

så kommer också nettoresultatet i cykeln på högre nivå vara positivt. Detta innebär, enligt 

Ryberg, att den demografiska cykeln i figur 3 kan vara att föredra framför den i figur 1 (Ryberg 

1997: 214).  

En ytterligare orsak att föredra befolkningskurvan i figur 3 är att man undviker mycket 

lidande på vägen upp till bärkraften på den nya nivån, enligt Ryberg. Alla de kriser och nedgångar 

som skulle ha hänt på lägre nivåer har man kunnat undvika (Ryberg 1997: 215). 

Ryberg säger att Hardins livbåtsmetafor är bristfällig. En livbåt har en bärkraft som inte går 

att påverka. Man har endast två alternativ, antingen så överstiger man bärkraften, vilket resulterar 

i en katastrof eller så håller man sig inom bärkraften vilket gör att alla som simmar i vattnet dör. 

Så är inte fallet med världens länder. I ett land är bärkraften föränderlig genom att man kan få 

stöd utifrån. Detta öppnar upp för ett tredje alternativ. Man kan försöka öka bärkraften till en 

viss nivå och därmed hjälpa ett antal individer. Detta tyder på att man kan acceptera Hardins 

första premiss (P1) och den neomalthusianska befolkningsteorin samtidigt som man förnekar 

hans andra premiss (P2), menar Ryberg (Ryberg 1997: 215). 

Rybergs argument är ett försök att undergräva Hardins andra premiss – att den handling som 

har det minst dåliga utfallet är att inte ge mat till befolkningen i fattiga länder och att införa hårda 

restriktioner för invandring till rika länder. Man kan formalisera Rybergs argument på följande 

sätt: 
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(A1) Det är inte säkert att en befolkning som håller sin jämvikt nära bärkraften har det 

sämre än en befolkning som har noll befolkningstillväxt (Rybergs första antagande). 

(A2) Det är inte säkert att det är värre när en större befolkning överstiger bärkraften än 

när en mindre befolkning överstiger bärkraften (Rybergs andra antagande). 

(A3) Om (1) och (2) är sanna så kan det vara moraliskt rätt att ge stöd till fattiga länder 

upp till en viss nivå. 

(S2) Det kan vara moraliskt rätt att ge stöd till fattiga länder upp till en viss nivå. 

 

Ryberg nämner inte invandring i sin egen argumentation, men tar upp det i sin egen redogörelse 

av Hardins argument. Min tolkning är att Ryberg förmodligen tänker sig att invandring till rika 

länder ingår i ”stöd till fattiga länder”. Detta är dock oklart. Det spelar dock ingen roll för min 

argumentation. 

Ryberg bemöter själv ett antal invändningar. Han menar att hans argument kan avfärdas om 

man inte godtar ena eller båda hans antaganden. Den första invändningen innebär att man frågar 

sig om det är rimligt att nettoresultatet gällande välmående i den demografiska cykeln i figur 1 är 

positivt. Ryberg är tydlig med att han inte antar att nettoresultatet alltid eller ens nödvändigtvis är 

positivt, men menar att detta är möjligt. Hardin påstår att nedgångsfasen i cykeln innebär mycket 

lidande, men diskuterar inte om nettoresultatet i hela cykeln möjligtvis kan vara positivt. Det är 

möjligt, menar Ryberg, att lidandet i nedgången vägs upp av det välmående som är ett resultat av 

att befolkningen är nära bärkraften eller är på väg uppåt. För att avgöra detta måste man ha en 

mer precis definition av bärkraft. Man skulle med bärkraft kunna mena olika saker. Det skulle 

kunna betyda den mängd människor som precis kan överleva på en viss mängd resurser. Det 

skulle också kunna betyda den mängd människor som kan leva över en viss levnadsstandard på 

en viss mängd resurser. Om man exempelvis överstiger bärkraften i ett fall där den första 

definitionen används så är det mycket värre än i det andra fallet. Nettoresultatet måste också 

rimligtvis påverkas av hur långa de olika faserna i en cykel är. Om till exempel nedgångsfasen är 

längre än uppgångsfasen så är det värre än tvärtom. Ryberg menar att eftersom Hardin själv inte 

diskuterar detta, så finns det inget i hans argument som inte möjliggör att en befolkning som 

håller sin jämvikt nära bärkraften kan vara att föredra framför en befolkning som har noll 

befolkningstillväxt (Ryberg 1997: 215). 

Det andra antagandet, att det inte är värre när en demografisk cykel sker på en högre nivå med 

hjälp av stöd, antar Ryberg att Hardin skulle avfärda. Han skulle säga att det är dåligt för 

befolkningen i det fattiga landet själva eftersom det är fler som svälter, men också att det är 
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minst lika dåligt eller värre att miljön även förstörs. En demografisk cykel på högre nivå är 

kanske värre om man inte bara räknar med mat utan även en ökad efterfrågan av andra resurser 

och en ökad miljöpåverkan (Ryberg 1997: 215-216). 

Ryberg menar att rimligheten hos denna invändning beror på de olika förutsättningarna som 

finns i det fattiga landet. Han tänker sig att det finns olika bärkrafter. Till exempel finns det i ett 

land en bärkraft kopplad till mat och en bärkraft för miljöpåverkan. Om exempelvis bärkraften 

för miljöpåverkan är mycket lägre än bärkraften kopplad till mat samtidigt som det pågår svält, så 

skulle det vara mycket problematiskt att bidra med stöd i form av mat. Detta eftersom man då 

höjer bärkraften gällande mat, men inte den för miljöpåverkan. Detta leder i sin tur till en ännu 

större miljöpåverkan. Om det däremot skulle vara så att bärkraften för miljöpåverkan är högre än 

bärkraften för mat, så kan man stödja landet med mat utan att ha en alltför stor miljöpåverkan. 

Rybergs egna förslag att stabilisera stödet på en viss nivå utesluter inte möjligheten att i 

beräkningen ta med efterfrågan av andra resurser och miljöpåverkan. Han menar även att det är 

rimligt att anta att stöd som inte bara försöker motverka svält, men också försöker minska 

miljöpåverkan skulle vara mer effektivt (Ryberg 1997: 216). 

Man kan också påstå att de konsekvenser som de rika länderna får genom att hjälpa fattiga 

länder är något som tyder på att det är värre med en demografisk cykel på en högre nivå. Detta 

eftersom ju högre nivån är desto mer resurser måste de rika länderna bidra med. Detta skulle 

alltså betyda att en cykel på en högre nivå är proportionellt värre på grund av att det är värre för 

det rika landet och inte för att det är värre för befolkningen i det fattiga landet. Hardin tar delvis 

upp det när han pratar om att det är ett problem när resurserna enbart flyttas åt ett håll – från de 

rika länderna till de fattiga länderna. Ryberg tycker att det är rimligt att ta med kostnaden för de 

rika länderna i beräkningen, men är inte säker på att det argumentet är särskilt starkt. Han utgår 

från Peter Singer (1972: 229-243) och menar på att de rika länderna som ger stöd till fattiga 

länder har ett stort överflöd och kan ge stöd utan att själva offra någonting som är jämförbart ur 

moralisk synvinkel. Ryberg tycker det är rimligt att anta att det som befolkningen i de rika 

länderna förlorar är försumbart jämfört med vad befolkningen i de fattiga länderna tjänar i form 

av välmående. Om det skulle gå så långt att stödet blir så stort att befolkningens välmående i de 

rika länderna påverkas på ett negativt sätt, så kan man ta med det i beräkningen när man 

bestämmer på vilken nivå man bör stabilisera stödet. Ryberg menar att även om båda 

invändningarna är något som bör tas med i beräkning, så är ingen av dem nog för att göra 

Hardins slutsats om icke-stöd mer hållbar (Ryberg 1997: 216). 
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5. Hur man bör förstå Ryberg 

I detta avsnitt kommer jag först att diskutera hur man bör förstå Rybergs argument. Jag kommer 

sedan att redogöra för min tolkning av hur Ryberg och Hardin använder termen ”systemkollaps” 

i hopp om att förtydliga detta.  

Ett problem hos Ryberg är att det inte är helt klart exakt vad han försöker säga med sitt 

argument. Problemet är att han i sin argumentation och slutsats är ganska svävande och försiktig. 

Detta öppnar upp för en eventuell invändning från Hardin. Ryberg säger till exempel att det inte 

är säkert att icke-stöd är den handling som har det minst dåliga utfallet och att det inte är säkert att 

det är värre när en större befolkning överstiger bärkraften än när en mindre befolkning 

överstiger bärkraften och så vidare. 

Här skulle Hardin kunna hålla med Ryberg och säga att det är klart det inte är säkert att hans 

teori stämmer. Han kan hålla med Ryberg om att vi inte har tillräckligt med empirisk data för 

antingen det ena eller andra synsättet. Han kan säga att det med stor sannolikhet kan finnas vissa 

länder där hans teori inte stämmer in av olika anledningar, men skulle kunna påstå att den 

stämmer in på de allra flesta fattiga länder. Hardin själv är inte lika svävande eller försiktig i sin 

argumentation. Detta är ett sätt för Hardin att acceptera Rybergs slutsats – att det kan vara 

moraliskt rätt att ge stöd till fattiga länder upp till en viss nivå – men samtidigt hävda att hans 

egen slutsats är mer rimlig.  

För det första bör Ryberg vara tydlig med varför han formulerar sig med en viss försiktighet i 

sin argumentation. Min tolkning av Ryberg är att han menar att det kan vara så att hans 

antaganden stämmer eftersom förutsättningarna i olika länder skiljer sig från varandra. Man 

måste titta på förutsättningarna i olika länder och göra bedömningar därefter. Ett sådant 

resonemang räcker dock inte för att visa att Hardins slutsats är mindre rimlig än Rybergs. 

Det är därför viktigare att klargöra exakt vad Ryberg försöker säga med sitt argument. Detta 

är någonting han själv bör ha förtydligat. I min rekonstruktion av Rybergs argument är slutsatsen 

följande: ”Det kan vara moraliskt rätt att ge stöd till fattiga länder upp till en viss nivå”. Detta är 

den slutsats han själv explicit uttrycker i sin artikel. För att visa varför det är viktigt för Ryberg att 

formulera sig med en viss osäkerhet kan man testa att rekonstruera hans argument utan 

osäkerheten. Då skulle det se ut på följande sätt:  

 

(A1*) En befolkning som håller sin jämvikt nära bärkraften har det inte sämre än en 

befolkning som har noll befolkningstillväxt. 

(A2*) Det är inte värre när en större befolkning överstiger bärkraften än när en mindre 

befolkning överstiger bärkraften. 
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(A3*) Om (1) och (2) är sanna så är det moraliskt rätt att ge stöd till fattiga länder upp till 

en viss nivå. 

(S2*) Det är moraliskt rätt att ge stöd till fattiga länder upp till en viss nivå. 

 

Detta verkar dock inte vara vad Ryberg vill säga med sitt argument. Han ger ju inte oss några 

goda skäl att tro att det alltid är så att en befolkning som håller sin jämvikt nära bärkraften inte 

har det sämre än en befolkning som har noll befolkningstillväxt eller att det alltid är så att det inte 

är värre när en större befolkning överstiger bärkraften än när en mindre befolkning överstiger 

bärkraften. Det han däremot ger oss är goda skäl att tro att det i vissa fall kan vara så. Detta gör 

att den tidigare, mer försiktigt formulerade, rekonstruktionen av Rybergs argument är mer rimlig. 

En mer välvillig tolkning av Ryberg verkar vara att säga att Hardin inte har gett oss tillräckligt 

goda skäl att tro på hans andra premiss (P2) eftersom han inte har gett oss goda skäl att tro att 

något av Rybergs två antaganden (A1 och A2) är falska. Detta visar på hur Rybergs slutsats (S2) 

leder oss till en kritik av P2. Om A1, A2 och A3 stämmer så saknar vi goda skäl att tro att P2 

stämmer, vilket skulle göra att Hardins slutsats om icke-stöd inte är rättfärdigad. Rybergs 

argument är alltså ett försök att visa att vi inte har goda skäl att tro på Hardins andra premiss och 

att Hardins slutsats därför inte är rättfärdigad. 

Både Ryberg och Hardin är ibland i sina resonemang oklara när de använder termen 

”systemkollaps”. Ibland verkar de prata om en regional kollaps och ibland en total systemkollaps 

som påverkar hela världen. Detta kan vara bra att klargöra. Min tolkning av hur de använder 

termen ”systemkollaps” ser ut på följande sätt. När ett fattigt land genomgår en befolkningscykel 

utan att få stöd utifrån (figur 1) så uppstår regelbundna kriser som drar ner befolkningsantalet till 

tidigare nivåer. När man sedan ger stöd till ett fattigt land som inte kontrollerar sin befolkning, så 

sker till slut en regional systemkollaps. Denna drar ner befolkningen till den ursprungliga nivån 

som fanns innan landet fick stöd. Om detta sedan händer i många fattiga länder och i rika länder 

på grund av okontrollerad invandring så kommer hela världen påverkas av en total system-

kollaps. Ryberg skulle då mena att man genom att stabilisera stöd kan undvika de regionala 

systemkollapserna och då även den stora systemkollapsen som påverkar hela världen.  

 

6. Invändningar mot Rybergs argument  

I detta avsnitt kommer jag att framföra och diskutera fyra invändningar som kan riktas mot 

Rybergs argument. Genom att göra detta visar jag på brister i Rybergs argumentation och hur 

man kan undvika dem. Jag för sedan ett avslutande resonemang där jag diskuterar en viktig sak 
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som Ryberg har förbisett, nämligen möjligheten för befolkningen i de rika länderna att minska 

sin konsumtion för att frigöra resurser som då kan ges som stöd till fattiga länder. 

En sak som är oklart hos Ryberg är var i figur 3 han tänker sig att en befolkning i ett fattigt 

land idag befinner sig. Detta beror ju på, som han själv nämner, vilket land man pratar om. Olika 

länder har idag olika förutsättningar. Men om man tänker sig ett av de allra fattigaste länderna i 

världen – befinner sig då en befolkning idag högst upp i befolkningshissen där den demografiska 

cykeln tar vid (alltså där möjligheten till stöd tar slut) eller befinner sig befolkningen tidigare i 

kurvan? Jag tolkar det som att Ryberg menar att en sådan befolkning befinner sig vid den 

ursprungliga bärkraften (B1) eller åtminstone någonstans innan gränsen för när det inte längre 

blir möjlig att utöka stödet (Bn-1). Detta på grund av att han, när han utgår från Singer, nämner 

att de rika länderna har ett stort överflöd och därmed har mycket resurser att dela med sig av.  

Den första invändningen ser ut på följande sätt: Hardin skulle kunna påstå att vi visst har nått 

bärkraften och den gräns där länderna inte längre har råd. Han skulle då hävda att det skulle vara 

en för stor uppoffring för ett rikt land idag att utöka stödet. Han menar ju att vi innan har levt på 

kapital i form av fossila bränslen, men nu när de börjar sina måste börja leva på förnybara 

resurser. När kapitalet är slut kommer det bli för dyrt att öka stödet – och kanske till och med att 

ge stöd över huvud taget – till de fattiga länderna, eftersom det då skulle innebära en alltför stor 

påverkan på levnadsstandarden i de rika länderna. 

Ett sådant argument skulle dock inte vara särskilt rimligt idag då de teknologiska 

förutsättningarna för att producera energi från förnybara energikällor är väldigt mycket bättre 

idag än när Hardin skrev sin artikel på 70-talet. Även utan fossila bränslen så lever befolkningen i 

de rika länderna i överflöd och har således gott om resurser att dela med sig av till de fattiga 

länderna. 

Den andra invändningen skulle också kunna komma från Hardin. Han skulle då kunna hålla 

med Ryberg om att det stämmer att det finns olika bärkrafter. Till exempel en för matproduktion 

och en för miljöpåverkan. Han kan då hävda att även om de rika länderna har råd att utöka 

stödet ytterligare (till en viss gräns) i form av mat, så har man redan idag nått och överstigit 

bärkraften för miljöpåverkan. Vi kanske kan ge tillräckligt med mat för att hålla en större 

befolkning levande, men är inte problemet att alla dessa ytterligare individer också påverkar 

miljön på ett negativt sätt? Om man tillåter befolkning att öka så kommer det leda till den stora 

systemkollapsen. Detta innebär att vi kanske är vid den ursprungliga bärkraften (B1) om man 

tittar på bärkraften för matförsörjning, men att vi redan nått gränsen för stöd (Bn-1) gällande 

bärkraften för miljöpåverkan. 
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Ryberg skulle kunna bemöta denna invändning på följande sätt. Det kanske går att påverka 

bärkraften och göra så den ligger på en högre nivå. Ta bärkraften för miljöpåverkan som 

exempel. Om man kan göra miljöpåverkan från varje enskild individ mindre, så kan man också 

göra den totala mängden miljöpåverkan för en befolkning mindre. Detta skulle göra att bär-

kraften för miljöpåverkan ökade eftersom det då går att underhålla fler människor per enhet 

miljöpåverkan. Man skulle kunna göra miljöpåverkan per person mindre i fattiga länder genom 

att bidra med teknologi för ren energiproduktion. En befolknings miljöpåverkan blir till exempel 

enormt mycket mindre om den energi de förbrukar kommer från förnybara energikällor istället 

för kolkraftverk. Självklart är det en kostnad att investera i dyrbar teknologi, men det kanske kan 

vara värt det om man kan påverka en viss slags bärkraft. Ryberg menar ju, precis som Singer, att 

det finns gott om resurser i de rika länderna. Det handlar om att använda dem på rätt sätt. 

För att förstärka sin position, så bör alltså Ryberg klargöra att han menar att det finns 

utrymme för de rika länderna att hjälpa de fattiga länderna. Detta eftersom det finns gott om 

resurser för att ge ytterligare stöd till befolkningen i de fattiga länderna och eftersom det går att 

höja bärkraften i dessa länder.  

Ett annat problem är att också Ryberg, men särskilt Hardin är ganska snäv i sitt resonemang 

gällande vad stöd är för något. Hardin pratar om att pumpa in mängder med mat i de fattiga 

länderna. Ryberg pratar om stöd i form av mat, men är också inne på att stöd kan vara sådant 

som minskar miljöpåverkan. Han specificerar inte vad det kan vara, men man kan tänka sig att 

det till exempel, som nämns ovan, kan handla om teknologi som hjälper det fattiga landet att 

producera ren energi. Man kan tänka sig att Hardin inte skulle ha något problem med att ge stöd 

i form av teknik för ren energi. Om inte för de fattigas skull, så för de rikas skull. De fattiga 

skulle ju med ren energiproduktion ha en mindre miljöpåverkan, vilket alla tjänar på. Hardin bör 

endast ha problem med stöd i form av teknik som möjliggör en befolkningsökning. Det är dock 

intressant att diskutera vad Hardin skulle säga om annat slags utvecklingsstöd.  

Rybergs argument skulle kunna bli starkare om han utvecklade detta resonemang. Självklart 

behöver befolkningen i ett fattigt land först och främst få det som är mest livsnödvändigt – till 

exempel mat, tak över huvudet och kläder. Men annan utveckling kan vara viktig. Hardin menar 

ju att stöd leder till att man suger ut resurser från de rika länderna och samtidigt leder till något 

negativt för befolkningen i det fattiga landet. Ryberg bemöter detta argument genom att säga att 

man kan öka stödet till en högre nivå för att hjälpa så många människor som möjligt, men att 

man sedan kan stabilisera stödet på en nivå innan det blir alltför överbefolkat. Både Hardin och 

Ryberg menar att kostnaden för de rika länderna bör tas med i beräkningen. Denna kostnad kan 

minskas om man tänker sig att stöd i form av infrastruktur och teknologi exempelvis kan leda till 
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att det fattiga landet blir mer självförsörjande gällande mat. Man kan tänka sig att ett rikt land i 

början måste stå för en stor del av maten som ett fattigt land behöver, men att man med tiden 

kan se till att det fattiga landet, genom utvecklingsbidrag, kan börja producera mer egen mat på 

ett effektivt sätt som har en så liten påverkan på miljön som möjligt. Detta kan göra att 

kostnaden på lång sikt blir mindre och mindre för det rika landet. 

Hardin skulle här kunna komma med en tredje invändning. Han skulle då säga att man genom 

att göra ett fattigt land mer självförsörjande kommer göra så att befolkningen blir alltför stor. 

Det fattiga landet kommer ju då kunna tvinga upp sin befolkning ännu mer och det rika landet 

kan då inte längre ta bort sitt stöd för att reglera befolkningsökningen. 

Men detta, skulle Ryberg kunna hävda, går också att stabilisera. Precis som att man kan 

stabilisera stöd i form av mat för att se till att befolkningen i ett fattigt land inte blir för stor, så 

kan man stabilisera stöd i form av teknologiska utvecklingsbidrag.  

Den fjärde invändningen ser ut på följande sätt. Ryberg menar att Hardin inte för fram något i 

sin argumentation som inte möjliggör att en befolkning som håller sin jämvikt nära bärkraften 

kan vara att föredra än en befolkning som har noll befolkningstillväxt (Rybergs första antagande). 

Detta är inte helt sant. Hardin skulle förmodligen säga att en instabil befolkning som går upp och 

ner är värre än en befolkning som har noll befolkningstillväxt på grund av att den då i vissa 

perioder är i ett stadium av överbefolkning. Dessa perioder gör att miljöpåverkan blir större, 

vilket i det långa loppet kan leda till större skador på miljön som sedan påverkar hela världens 

befolkning.  

Ryberg kan dock bemöta denna invändning på samma sätt som han bemöter Hardins 

eventuella invändning mot Rybergs andra antagande, det vill säga att det inte behöver vara värre 

när en större befolkning överstiger bärkraften än när en mindre befolkning överstiger bärkraften. 

Invändningen går ju ut på att det är värre när en större befolkning överstiger bärkraften eftersom 

det dels då är fler som svälter, men främst för att miljöpåverkan blir större. Ryberg bemöter 

denna invändning genom att säga att man bör ta med miljöpåverkan i beräkningen när man 

räknar ut var stödet bör stabiliseras. Detta fungerar ju dock bara om vi inte redan nått bärkraften 

för miljöpåverkan, vilket jag har diskuterat ovan. 

Ryberg har förbisett en viktig sak och bör därför lägga till följande i sin argumentation. Han 

håller ju med Singer om att befolkningen i de rika länderna lever i överflöd och har gott om 

resurser att ge som stöd till fattiga länder. Hardin håller förmodligen inte med om det. I sin 

metafor säger han ju att livbåten som representerar ett rikt land är full (utan att räkna de platser 

som utgör säkerhetsfaktorn). Hardin räknar dock inte med vilken konsumtionsnivå som 

invånarna i ett rikt land ligger på. Det är klart så att konsumtionsnivån i de rika länderna är 
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mycket högre än i de fattiga länderna. Det är rimligt att tänka sig att man bör låta människor 

konsumera mer än vad som är absolut nödvändigt för deras överlevnad – att det också handlar 

om att komma upp till en viss nivå av levnadsstandard. Men skillnaden mellan de rika och fattiga 

länderna gällande detta är så enorm att det knappast är rimligt att säga att all konsumtion i de rika 

länderna är något som faktiskt bidrar till ett ökat välmående hos befolkningen i de rika länderna. 

Det är rimligt att tänka sig att en stor del av konsumtion enbart består av lyx som inte direkt 

bidrar till ökat välmående. Petter Næss (2004: 26) har fört ett liknande resonemang och gjort en 

passande koppling till Hardins metafor och bidrar även med en lösning:  

 

Since Hardin does not distinguish between the ‘persons’ in the rich lifeboat and the ‘baggage’ they 

bring with them, his characterization of the lifeboat as full is misleading. The alternative we are facing 

if we want to give poor people swimming in the sea a place in our lifeboat is therefore not to release 

space by jumping out, but to throw out some of the baggage. 

 

Livbåten innehåller alltså inte enbart femtio rika människor, utan även deras packning, enligt 

Næss. En stor del av den packningen är sådant som individerna i livbåten inte behöver för att 

leva ett gott liv. Därför bör de slänga ut det som inte behövs för att sedan låta så många som 

möjligt av de som ligger och simmar i vattnet komma in i livbåten (Næss 2004: 26). Detta skulle 

alltså vara samma sak som att befolkningen i de rika länderna minskar sin konsumtion, vilket 

skulle göra att man frigör resurser som därmed kan ges som stöd till de fattiga länderna för att 

höja deras bärkraft. 

Sammanfattningsvis skulle Ryberg kunna säga att de rika länderna har råd och att det finns 

utrymme för dessa att ge ytterligare stöd till fattiga länder. Man kan dessutom höja bärkraften i 

de fattiga länderna för att utöka utrymmet för stöd ännu mer. Man kan höja bärkraften genom 

att antingen (a) bidra med teknisk utveckling för att göra så att miljöpåverkan per person minskar 

och så att kostnaden för de rika länderna blir mindre eller (b) minska konsumtionen i de rika 

länderna. 

Min slutsats är att Ryberg har vissa brister i sin argumentation, men att hans kritik av Hardins 

argument går att rädda. Detta kan göras genom att bemöta ovanstående invändningar på det sätt 

jag gjort och genom att argumentera för att befolkningen i de rika länderna kan sänka sin 

konsumtion för att höja bärkraften i de fattiga länderna.   
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7. Sammanfattning 

Syftet med denna uppsats har varit att utvärdera hållbarheten i Rybergs kritik av Hardins 

argument för att det är fel att ge stöd till fattiga länder. Jag har redogjort för Hardins argument 

och Rybergs kritik av detta. Jag har sedan diskuterat hur man bör förstå Rybergs argument och 

bemött ett antal invändningar mot det. 

Hardins argument bygger på två premisser. Den första premissen är att vi bör utföra den 

handling som har det minst dåliga utfallet. Hans andra premiss är att den handling som har det 

minst dåliga utfallet är att inte ge mat till befolkningen i fattiga länder och att införa hårda 

restriktioner för invandring till rika länder.  

Ryberg har kritiserat Hardins argument genom att visa att vi inte har goda skäl att tro på 

Hardins andra premiss, vilket gör att Hardins slutsats inte är rättfärdigad. Ryberg menar att man 

kan acceptera Hardins första premiss och den neomalthusianska befolkningsteorin men ändå nå 

slutsatsen att det kan vara moraliskt rätt att ge stöd till fattiga länder upp till en viss nivå. 

Jag har framfört och diskuterat fyra invändningar som kan riktas mot Rybergs argument. 

Genom att göra detta har jag visat på brister i Rybergs argumentation och hur man kan undvika 

dem. Jag har även fört ett avslutande resonemang där jag presenterar en viktig sak som Ryberg 

förbisett, nämligen möjligheten för befolkningen i de rika länderna att minska sin konsumtion 

för att frigöra resurser som därmed kan ges som stöd till de fattiga länderna för att höja deras 

bärkraft. 

Jag har nått slutsatsen att Ryberg har vissa brister i sin argumentation, men att hans kritik av 

Hardins argument går att rädda. Detta kan göras genom tre saker: (i) utveckla resonemanget 

kring att det finns resurser i de rika länderna och att det finns utrymme för de rika länderna att ge 

stöd till de fattiga länderna, (ii) förtydliga på vilket sätt man kan höja bärkraften i de fattiga 

länderna och (iii) argumentera för att befolkningen i de rika länderna kan sänka sin konsumtion 

för att frigöra resurser som därmed kan ges som stöd till de fattiga länderna för att höja deras 

bärkraft. 
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