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ABSTRACT 
 

Uppsatsens syfte är att ge läsaren en bild av problematiken som uppstår när vi utnyttjar våra 
råvaror och naturresurser. Syftet är också att ge en bild av de båda vägvalen som uppsatsen 
behandlar. Dessa vägval är sparandets väg vilken innebär att man begränsar användningen av 
råvarorna och sparar dem. Den andra vägen är mer liberal och innebär att inga sparåtgärder 
eller skydd för råvarorna och naturresurserna införs. Med anknytning till syftet skall sedan 
uppsatsen undersöka med hjälp av ett antal teorier vilka verkningarna på samhället kan tänkas 
bli beroende på vilken väg man tar. Uppsatsen skall även undersöka om dessa teorier stödjer 
eller motsätter sig något av vägvalen.  
 
Resultaten av undersökningen är att båda vägarna får stöd av de flesta teorierna beroende på 
vilken syn man har på problemet och människans inre väsen. Verkningarna vid ett sparande 
av råvarorna blir arbetslöshet och brist på varor mm. Medan verkningarna vid en oreglerad 
råvarumarknad blir att råvarorna tar slut snabbare vilket leder till ungefär samma problem 
men att konsumtionen koncentreras till vår generation och våra närmast efterföljande 
generationer. Detta betyder att de senare generationerna kommer att tvingas leva med 
konsekvenserna av vår höga konsumtion och produktion.  
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INLEDNING 

 

Ända sen urminnes tider har människan levt på det naturen gett. I början var våra krav och 

behov inte så stora utan det räckte med att människorna vandrade och samlade sådant som låg 

på marken som frukter, bär och andra ätbara växter. Detta i kombination med att människan 

också jagade och fiskade var ofta tillräckligt för att föda den dåtida människan. Dessa tidiga 

samlar/jaktkulturer levde i mindre grupper och klarade av att livnära sig med sina primitiva 

metoder och sin primitiva teknik. Men för cirka 10000 år sedan hände något och människan 

började odla jorden och gick från att vara samlare och jägare till att bli jordbrukare. Detta 

brukar kallas för den neolitiska revolutionen. Resultatet av den neolitiska revolutionen blev att 

större mängder människor kunde försörjas och en befolkningstillväxt möjliggjordes. 

 

 Med tiden ökade jordens befolkning ytterligare och människan uppfann nya och bättre 

jordbruksmetoder och redskap. Denna befolkningstillväxt ledde till att ytterligare resurser 

behövde tas i bruk för att trygga försörjningen. Bland annat började man avverka skog för att 

få plats med fler åkrar och ytterligare betesmarker för sina djur. Ett exempel på en tidig 

skövling är Danmark. Landet råkade i en djup ekologisk kris under 1600 – 1700 talen 

eftersom man högg ner skogarna så att de minskade från att ha täckt 25 % av landets yta till ca 

3 %. Skogsskövlingen ledde till att sandstormar rev upp landskapet och ödelade stora 

områden. Detta pågick till 1700 talets senare del då Danmark upplevde en grön revolution där 

man anlade skyddsplanteringar av buskar och träd för att återvinna förlorad mark (Sörlin, 

Öckerman 1998: 33-35). Människan lärde sig även att bygga stora skepp vilka var nödvändiga 

om man ville bedriva handel med andra folk eller om man ville slå ihjäl dem i något krig. 

Resultatet av detta blev återigen att hugga ner skogarna för att skaffa sig material till dessa 

flottor. Detta märktes tydligast kring Medelhavsområdet där skogarna försvann i en rasande 

takt under 1400 – 1500 talen på grund av skeppsbyggandet och även på grund av 

djurhållningen (Elmfors, Karlsson 1996: 126-129). 

 

Det var dock inte bara skogarna som utnyttjades av den exploaterande människan utan man 

hade även börjat med omfattande gruvdrift för att få fram metaller och malm för olika bruk. 

Människan utvecklade hela tiden nya och effektivare metoder och maskiner som ökade 

produktionen. Bland annat utvecklades nya vattenpumpar för gruvindustrin och vattendrivna 

sågverk. Människans framsteg ledde fram till att den industriella revolutionen genomfördes 

och industrin fick ett rejält uppsving. Användningen av mekaniska hjälpmedel inom 
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tillverkningsindustrin gjorde att produktionsökningen blev enorm och att behovet av nya 

bränslen och mer råvaror blev allt större. Det var också under denna period som brännveden 

började ersättas av kolet som vårt främsta bränsle.  

 

Mänsklighetens utveckling köptes alltså till priset av en ökande exploatering av jordens 

resurser och råvaror. Men utvecklingen hade även sitt pris eftersom enorma mängder fattiga 

människor skapades i de nya industristäderna. Räddningen blev då att dessa människor 

emigrerade till Amerika där de fick tillgång till ny mark vilken de kunde odla upp och föda 

sina familjer med. Denna emigrationsvåg gav en nödvändig avlastning för de överbefolkade 

europeiska länderna under 1700 – 1800 talen. Denna emigration var dock inte endast en 

avlastning för länderna utan även för de liberala teoretikerna med John Locke i spetsen. Locke 

kunde nu hävda att Thomas Hobbes och hans tal om resursknappheten och allas krig mor alla 

inte gällde. Det var ju bara att se på Amerika där det fanns outtömliga resurser. Locke blev 

sedan en portalfigur för liberalismen. Denna ideologi grundlades till största delen under denna 

period då man trodde på gränslösa möjligheter och resurser och därför bygger också dagens 

liberala marknadsekonomier på en förlegad ideologisk grund (Ophuls 1997: 2). Idag måste vi 

ta hänsyn till resursknappheten eftersom den är ett faktum liksom de problem vi har med 

överbefolkningen och de andra miljöproblemen. 

 

Historien har för oss till denna punkt och nu står vi inför ett viktigt vägval. Problemet är bara 

att välja rätt väg in i framtiden och att våga ta steget i endera riktningen. Varför är det då 

viktigt att välja rätt väg rörande vårt synsätt på naturresurserna? Jo av den anledningen att det 

är våra framtida generationer som kommer att tvingas leva med de beslut rörande miljön och 

resurserna som vi tar idag eftersom dessa beslut ofta är definitiva. Vårt handlande idag 

kommer med andra ord att ha en stor historisk betydelse i framtiden. Därför är det av största 

vikt att reda ut vilka vägar vi har att välja mellan och vilka konsekvenserna av respektive 

vägval blir.  
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Problem 

 

Det problem som uppsatsen kommer att behandla är att vi står inför ett vägval där det gäller 

att välja hur vi skall hantera våra naturresurser och råvaror. De båda vägarna som uppsatsen 

behandlar är att vi kan fortsätta som normalt eller så kan vi gå in och begränsa eller helt 

stoppa utnyttjandet av hotade resurser. Med respektive väg följer specifika problem eller 

fördelar som uppsatsen kommer att visa i senare kapitel. Med hjälp av ett antal utvalda teorier 

skall uppsatsen sedan analysera problemet med vägvalet och se hur dessa teorier ställer sig 

gentemot de bägge vägarna. 

 

Syfte 

 

Syftet med uppsatsen är att ge läsaren en bild av ett problem som sakta men säkert vuxit fram 

i och med människans utveckling. Uppsatsen kommer att visa hur de båda vägarna kommer 

att påverka oss och vilka de starkaste argumenten för respektive vägval är. Syftet är också att 

väcka eftertanke hos läsaren och få denna att inse det allvarliga i problemet. Syftet med 

uppsatsen är också att genom tre verkliga exempel visa att detta inte är ett påhittat problem 

utan ett verkligt problem som finns överallt. Ett problem som kommer att påverka oss mer 

påtagligt än vad vi kan tro. Uppsatsens syfte är även att ta reda på hur ett antal utvalda 

ekonomiska och politiska teorier ställer sig i frågan om råvarornas och naturresursernas 

framtid. 

 

Frågeställningar 

 

Uppsatsens huvudfråga är att se hur olika ekonomiska och politiska teorier ställer sig i frågan 

om vårt naturresursutnyttjande och utifrån detta se om man kan finna ett övertygande stöd för 

något av vägvalen. En annan fråga som uppsatsen kommer att besvara är vilka 

konsekvenserna av respektive vägval kan bli. 

 

Teoretisk anknytning 

 

Den teoretiska anknytningen som används i uppsatsen är främst hämtad från den ekonomiska 

sidan men uppsatsen tar även upp en del politisk teori. Dessa teorier är de nationalekonomiska 

teorierna om knappheten och priset. Uppsatsen tar även upp sådana teorier som rational man 
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teorin och public choice teorierna. Avslutningsvis så bör även spelteorin nämnas då den är av 

visst intresse för uppsatsen. Utifrån dessa teorier analyseras sedan problemet med våra råvaror 

och naturresurser.  

 

Metod, material och disposition 

 

Det viktigaste materialet är de olika teorierna som hämtats ur bland annat Slomans bok 

economics som bland annat används som kursbok i nationalekonomin och Lewins böcker Det 

gemensamma bästa och Upptäckten av framtiden. En annan viktig bok har varit Marian 

Radetzkis bok Råvarumarknaden. En annan viktig person som bör nämnas är William Ophuls 

som bidragit med en del intressanta tankar genom sin bok Requiem for modern politics .När 

det gäller metoden så har jag utgått från problemet och valt dessa teorier för att se teoriernas 

ståndpunkter gällande problemet. Min metod i uppsatsen var först att fastställa problemet och 

förverkliga det och visa att det verkligen är ett problem och utifrån detta plocka fram några 

intressanta teorier med vilkas hjälp jag kunde analysera problemet.  

 

När det gäller uppsatsens disposition så kommer det första kapitlet att konkretisera problemet 

genom att kort beskriva läget när det gäller våra råvaror och naturresurser och ge ett par 

verkliga exempel på situationen. Dessa verkliga exempel är hämtade från Norrbotten och 

Brasilien. Uppsatsen kommer sedan att gå över till ett kapitel som kort beskriver de viktigaste 

dragen i de teorier som valts ut. Därefter kommer två kapitel som närmare analyserar dessa 

båda vägval med hjälp av teorierna. Uppsatsen avslutas sedan med en sammanfattande 

diskussion.  

 

Historisk relevans 

 

Vid en första blick på problemet som uppsatsen tar upp kan det vara svårt att se hur denna 

uppsats är relevant ur ett historiskt perspektiv. Men om man ser till Annaleskolan och dess 

historiesyn så ser man att denna uppsats är relevant. Orsaken till detta är att Annaleskolan ser 

till de långa trenderna i historien precis som denna uppsats. Uppsatsen undersöker ett problem 

som skapats under en lång period där grunden för problemet redan lades för hundratals år 

sedan då vi skapade oss ett samhälle byggt på produktion och konsumtion.  
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Man kan även se att samhället moderniserats och nya synsätt på religion, vetenskap, ekonomi, 

sex och samlevnad bytt ut de gamla diskurserna på respektive område. Trots detta lever vi 

fortfarande efter ett gammalt synsätt när det gäller våra råvaror och naturresurser. Detta håller 

dock på att förändras och människorna har numera börjat få upp ögonen för dessa problem 

som skapats på grund av vårt utnyttjande av miljön. Exempel på detta är det stora toppmötet i 

Johannesburg 2002 där den hållbara utvecklingen var huvudtemat för mötet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 6 

KAPITEL 1: HISTORIK KRING VÅRA NATURRESURSER 

 

Råvarornas betydelse har alltid varit stor genom historien. Genom utnyttjandet av dessa har 

mänskligheten lyckats skapa enorma framsteg. Våra framsteg har dock inte kommit alla 

tillgodo men i slutändan är ändå råvaruutvinningen en av de viktigaste inkomstkällorna för 

våra lägst utvecklade länder. 1965 utgjordes 91% av U-ländernas totala export av råvaror men 

1985 hade andelen sjunkit till 68% (Radetzki 1989: 22). Andelen har sjunkit över tiden och är 

troligtvis ännu lägre idag men den utgör dock ännu en betydande inkomstkälla för dessa 

länder. Råvaruexporten är också en viktig inkomstkälla för flera av världens rikare länder där 

Norges oljetillgångar gjort landet till ett av världens rikaste. Naturtillgångarna har även spelat 

stor roll på det regionala planet då regioner ibland blomstrat upp på grund av fyndigheter av 

olika slag. Exemplen här är de olika guldrusherna i USA och förekomsten av malm i norra 

Sverige. Medaljens baksida var dock att dessa tillfälliga blomstringsperioder följdes av 

perioder då dessa nya städer övergavs så fort guldet var slut.  

 

Den utvinning av råvaror och naturresurser som människan bedrivit har tagit sig uttryck i 

många olika former som rovdrift där förnyelsebara naturresurser som skog och fisk utnyttjats 

så hårt att de tappat förmågan att återhämta sig. När det gäller icke förnybara resurser 

förekommer det även olika grader av utnyttjande där man även kan tala om rovdrift. Men 

problemet med icke förnybara resurser är att det bara finns en viss mängd och varje uttag 

minskar den totala mängden. Exempel på sådana resurser är olja, malm, metaller mm. Detta 

kapitel skall nu ge exempel på hur vi historiskt utnyttjat våra naturresurser och vilka 

konsekvenserna har blivit eller kommer att bli. De exempel som uppsatsen tar upp är Kiruna 

och Amazonas. Syftet med detta är inte bara att visa hur vi utnyttjat naturen utan att även visa 

problemets realitet och utnyttjandets både goda och dåliga sidor.  

 

Kiruna 

 

Sverige har historiskt sett varit en av Europas viktigaste järnmalmsproducenter. Detta 

inleddes redan kring 1000 talet då efterfrågan på svenska järnprodukter började öka i 

Västeuropa (Magnusson 1997: 127). Denna efterfrågan fortsatte att öka och under 1640 talet 

exporterade Sverige ca 11000 ton stångjärn årligen. Ökningen fortsatte sedan i rask takt och 

kom upp i 40000 ton per år under 1740 talet (Magnusson 1997: 138). Detta betydde att 

järnexporten var Sveriges viktigaste export under 1600 – 1700 talen. Denna export betalade 
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Sveriges import av varor som inte producerades i Sverige som finare tyger och andra 

manufakturvaror (Äventyret Sverige 1993: 31-32). Med tiden fortsatte Sverige att öka sin 

järnproduktion och med den industriella revolutionen fick järnproduktionen ytterligare ett 

uppsving. Detta innebar att man producerade cirka 200 000 ton järn årligen under 1870 talets 

högkonjunktur. Trots produktionsökningarna minskade stålets betydelse för den svenska 

ekonomin eftersom produktionen av andra varor som trä ökade. Tillsammans stod järn och 

trävaruexporten för ca hälften av Sveriges export under 1870 talet (Äventyret Sverige 1993: 

58). När Sverige exporterade så mycket blev landet också beroende av den internationella 

konjunkturen och detta ledde till att den stora lågkonjunkturen 1878-1879 slog hårt mot den 

svenska stålindustrin. Detta hårda slag innebar att man började frukta att Sverige skulle 

decimeras till en simpel råvaruleverantör som stod för leveranser av järnmalm till de mer 

avancerade stålverken i Europa (Äventyret Sverige 1993: 58). Nu undkom Sverige detta och 

den svenska stålindustrin överlevde men den återfick aldrig sin ställning som den haft 

tidigare.  

 

Trots problemen för stål och gruvindustrin så kom dessa näringar att spela en viktig roll på 

sina håll. Kiruna var redan känt under 1700 talet då man gjorde de första fynden av malm i 

Kirunavaara och Luossavaara men det förekom ingen storskalig brytning i området förrän 

efter bildandet av LKAB 1890 (Johansson, Erkner 1977: 19-20). Innan LKAB etablerade sig 

här fanns egentligen bara vildmark kring området och de första bostäderna byggdes när rälsen 

blev dragen till Kiruna 1899 (Johansson, Erkner 1977: 21). Samhällets framväxt var givetvis 

en direkt följd av beslutet att påbörja gruvdriften i Kiruna och utan denna gruvdrift skulle nog 

Kiruna aldrig ha anlagts. Malmbrytningen i Kiruna blev mycket viktig för regionen och 

skapade tillväxt och arbeten i en annars efterbliven del av landet. Den nya gruvan var en 

direkt orsak till att Lappland och Norrbotten utvecklades. Ett exempel på gruvans roll som en 

motor i den nordsvenska ekonomin är bland annat att den gav upphov till malmbanan som 

förband Luleå med Narvik och att verksamheterna i gruvan och järnvägen gav upphov till 

kravet på energi vilket bäddade för utbyggnaden av vattenkraften i länet (Hansson 1994: 44).  

 

Brytningen av malm var positiv för regionen och är det än idag eftersom den numera även 

förser järnverket i Luleå med råmaterial. De flesta fördelarna med gruvbrytningen är 

ekonomiska eftersom denna ger arbeten och ekonomiska vinster. Andra fördelar är att den 

svenska industrin förses med en viktig råvara som bland annat förädlas i Luleå och på några 

andra orter i Sverige. Vad är då nackdelarna med denna gruvbrytning? Om fördelarna är 
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många så är även nackdelarna det. För det första så har gruvbrytningen en negativ effekt på 

miljön genom de föroreningar som sprids på grund av brytningen. För det andra så ser det inte 

heller så vackert ut på de platser där stora dagbrott brutits upp eller stora slaggberg byggts 

upp. Det tredje och mest allvarliga problemet är dock att den malm som bryts i Kiruna med 

omnejd kommer att ta slut en dag eller att den inte kommer att vara ekonomiskt lönsam att 

bryta längre när kostnaderna blir för stora. Faktum är att den malmkropp som finns i Kiruna är 

av en viss storlek och varje uttag av malm minskar den mängd som finns kvar i berget. 

Malmkroppen är ca 4 km lång och går ca 2 km ner i jorden. Av denna massa har vi idag 

plockat upp ca 850 miljoner ton malm vilket motsvarar ungefär en tredjedel av kroppens 

malm. Dagens brytning sker idag på ca 1045 meters djup och på den nuvarande nivån 

beräknas brytningen fortsätta i 15 – 20 år till innan man måste borra sig längre ner i jorden. 

Därefter är det osäkert om det längre är lönsamt att fortsätta brytningen med tanke på de 

kostnader som uppstår vid brytning på en så djup nivå (www.hogalid.kiruna.se/malmens). 

Vad kommer att hända sedan när malmen slutar brytas? Det vet man inte och man vet heller 

inte hur länge man kommer att bryta malm i Kiruna eftersom det kan dyka upp nya 

malmfyndigheter i området. Men exemplet visar tydligt hur problematiken med de ändliga 

resurserna ser ut. För när de är slut så är de slut och alla arbeten som kretsade kring dessa 

råvaror kommer med all sannolikhet att försvinna eller minska kraftigt. Prognosen är således 

inte speciellt god för dem som förlitar sig alltför mycket på produktion av eller förädling av 

ändliga naturresurser. 

 

Amazonas regnskogar 

 

Ett annat exempel på hur råvaror utnyttjats är Amazonas regnskog i Brasilien. Detta var en 

helt outnyttjad resurs fram till mitten av 1900 talet då exploateringen inleddes på allvar. 

Grunden till Amazonas exploatering lades vid tiden för andra världskriget då den brasilianske 

presidenten Getulio Vargas besökte området och beslutade om att inleda en industriell 

satsning i Amazonas djungler. Brasilien erhöll ett stort stöd från USA för att bland annat öka 

produktionen av gummi i Amazonas (Regnskog 1992: 71-72). Området var dock inte endast 

en möjlig gummiproducent utan här fanns även en sjättedel av världens skogar och ett av 

världens artrikaste regnskogsområde. I övrigt finns stora järnmalmsfyndigheter, tenn, 

diamanter, guld, uran och troligtvis även olja (Regnskog 1992: 69). Området är alltså mycket 

rikt och spelar en viktig roll i det fattiga Brasiliens ekonomi.  
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Brasiliens regnskogsområde har också kommit att spela lite av den roll som Amerika spelade 

för Europas utvandrare som undflydde fattigdom, svält och överbefolkning. skillnaden är att 

det idag är Brasiliens egna fattiga som flyttar till Amazonas regnskogar för att skapa sig ett 

bättre liv. Rykten och löften om kostnadsfri mark under 70 – 80 talen ledde till 

massinvandring till Amazonasområdet och tidvis anlände ca 1000 bönder per dag till 

Amazonas för att bygga sina nya gårdar (Regnskog 1992: 80). Detta innebar att enorma 

arealer av regnskogen brändes ner och omvandlades till jordbruksmark eller till betesmark. 

Denna skövling kombineras med att stora skogsbolag också bedriver omfattande verksamhet i 

regnskogen. Detta har lett till att utnyttjandet av Amazonas fått katastrofala följder på sina 

håll.  

 

Minskningen av regnskogen har lett till att stora värden vunnits men att kanske långt större 

värden gått förlorade. Ett exempel på vad vi förlorar på skövlingen är de material som vi 

hämtar därifrån till 1000 tals av våra produkter. De viktigaste är de medicinska 

komponenterna som riskerar att gå förlorade. Bland dessa bör kininet nämnas. Detta är det 

enda effektiva medlet mot malaria då det naturliga kininet visat sig överlägset jämfört med de 

syntetiska modeller som framställts. Övriga mediciner som bör nämnas är läkemedel mot 

leukemi mm (regnskog 1992: 27-28). Alla dessa nyttoväxter liksom flertalet okända och ännu 

inte upptäckta nyttoväxter riskerar att gå förlorade för mänskligheten och vi riskerar att missa 

läkemedel mot cancer och AIDS eftersom värdefullt genetiskt material förstörs varje dag.  

 

Man får dock inte enbart se nackdelarna med Amazonas exploatering för i likhet med Kiruna 

gruvan har regionen och hela Brasilien dragit nytta av de ekonomiska och industriella 

projekten i Amazonas. Exemplet här är den lättnad detta innebar för de överbefolkade 

kustområdena och för de krisdrabbade Brasilianska jordbrukarna som slogs ut av den 

Brasilianska statens satsning på exportgrödor under 1950 talet. Detta innebar att småbonden 

fick sina lån och stöd starkt reducerade (Regnskog 1992: 79-80). Man kan säga att Amazonas 

trots all den skövling som sker där inte enbart är en negativ faktor för Brasilien utan även en 

positiv eftersom miljoner människor kunnat söka sig en ny framtid i området.  

 

Lule älvdal 

 

Exemplet Lule älvdal är ett bra bevis på att det går att vända negativa trender i 

naturresursutnyttjandet. Lule älvdal var sedan länge bebodd av det samiska folket men det var 
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först under 1200-1400 talen som området fick någon egentlig ekonomisk betydelse. Det var 

vid denna period som den svenska statsmakten började visa intresse för denna del av landet 

genom att börja lagstifta om exempelvis fiskerätten kring regionens viktiga fiskevatten. Det 

var också under denna period som jordbruket började spridas kring kustområdena vid 

Luleälvens utlopp och upp längs älvdalen (Lundgren 1987: 30-33). Den svenska expansionen 

i området hade givetvis inte endast ekonomiska motiv utan denna expansion i området var 

viktig för den svenska kronan i dess strävan att visa sin överhöghet över denna region längst 

upp i norr. Detta var viktigt eftersom i stort sett hela Norrland var omstritt område och både 

danskar och ryssar kämpade om makten över de norra regionerna av Skandinaviska halvön. 

 

Efter att Sverige kopplat greppet om denna del av landet genomfördes bland annat systemet 

med birkarlar som fick rätten av staten att uppta skatt av samerna i området samt bedriva 

handel med dem (Lundgren 1987: 35-37). Detta innebar att staten nu även kopplade greppet 

om den norrländska ekonomin genom att uppta skatt från både samerna och den fasta 

befolkningen längs kusten. Denna ekonomi i Luleälvdal och det närliggande kustområdet var 

främst uppbyggd på byteshandel mellan samerna och svenskarna och de viktigaste varorna 

var skinn, kläde, jaktredskap och livsmedel. Detta innebar att skatten som staten erhöll främst 

betalades i skinnprodukter och torkat kött från främst fisk och renkött.  

 

Den tidiga norrländska ekonomin moderniserades och gick in i en ny fas under 1700 talet. 

Denna nya fas berodde på att vedpriset steg kraftigt i övriga landet vilket gjorde de 

norrbottniska skogarna mer attraktiva för exploatering. Denna förde med sig att avverkningen 

ökade och att skogar som tilldelats olika bruk avverkades för att få fram virke till sågverken 

(Lundgren 1987: 69-73).  

 

De höga priserna på skogsprodukterna ledde till att staten till slut tvingades gå in och lagstifta 

om skogsägandet och om avverkningen. Detta gjordes genom den så kallade avvittringen. 

Denna reform startade på 1790 talet och pågick ända in på 1900 talet innan reformen var helt 

klar. Syftet med reformen var att dra gränser mellan statens och de enskildas skogar och 

därigenom klargöra ägandeförhållandena mellan dessa parter och därigenom förhindra alltför 

okontrollerade avverkningar. Reformens resultat blev att de olagliga avverkningarna och 

virkesstölderna i Lule älvdal minskade drastiskt. Ett exempel på detta var Jokkmokk där det 

årligen beslagtogs ca 6500 timmer. Efter reformen sjönk denna siffra till ett par hundra 

timmer per år för hela älvdalen (Lundgren 1987: 74-76). 
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Utvecklingen för Lule älvdals skogsbruk har fortsatt att vara god under hela 1900 talet 

eftersom efterfrågan på timmer och framförallt massaved varit stor under hela denna period. 

Man kan också konstatera att den så kallade allmänningens tragedi var nära att inträffa vid 

Lule älvdal men att man genom att lagstifta och klargöra ärarförhållandena genom 

avvittringen kunde återställa ordningen och få ett hållbart utnyttjande av älvdalens skogar. 

Resultatet har även blivit att en modern och välskött skogsindustri vuxit fram ur det en gång 

krisdrabbade norrbottniska skogsbruket. Andra orsaker till att skogsbruket klarade sig så bra 

var det förbud som infördes under mitten av 1800 talet och förbjöd nyanläggningar av sågverk 

(Bergström 1981: 26). Dessutom undanröjdes en del handelshinder genom att britterna sänkte 

sina tullar för trävaror vilket gynnade exporten. Allt detta gjorde det möjligt att tiodubbla den 

norrländska exporten av trävaror mellan 1850 och 1870 (Bergström 1981: 27). Denna höga 

export ledde även till att påskynda avvittringsprocessen eftersom man hade farhågor om att 

skogen skulle ta slut på grund av den höga avverkningstakten.  

 

Sammanfattning 

 

Dessa tre exempel visar tydligt hur människan både förstör och drar nytta av våra råvaror och 

naturresurser på samma gång. Givetvis är det stor skillnad på gruvdriften eller skogsbruket i 

Norrbotten och exploateringen av regnskogen i Amazonas men på lång sikt riskerar vi ändå 

att resultatet blir detsamma. Resultatet blir att vare sig du hugger ner en unik skog, tömmer en 

malmkropp eller pumpar upp en oljekälla så innebär detta att resursen inte kommer att kunna 

användas igen. Detta i sin tur innebär att människorna som arbetade och drog nytta av dessa 

resurser måste hitta nya sysselsättningar i de fall de icke förnybara resurserna tar slut eller de 

förnybara resurserna som skog och fiskevatten nyttjas till den grad att de tappar sin 

regenerationsförmåga. När det gäller exemplet med Lule älvdal så ser vi att man lyckades 

vända trenden genom att klargöra ägandeförhållanden genom avvittringsprocessen vilket 

stoppade den hotande katastrofen. Detta gör Lule älvdal till ett framgångsrikt exempel på hur 

man lyckades vända en negativ trend och kanske borde man försöka sig på en liknande 

process i Amazonas för att stoppa den snabba avverkningstakten som hotar de brasilianska 

regnskogarna.  
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KAPITEL 2: TEORI 

 

Detta kapitel kommer att gå igenom de teoretiska ramarna som uppsatsen kommer att arbeta 

inom. Uppsatsens karaktär är sådan att ekonomisk och politisk teori lämpar sig bäst för att 

visa svårigheterna med det val rörande våra naturresurser som uppsatsen behandlar. Dessa 

teorier är utvalda för att de på ett bra sätt visar problematiken som uppsatsen tar upp. Vidare 

är dessa teorier mycket spridda och välkända. Dessutom är de accepterade av ekonomer och 

statsvetare. Kapitlet innehåller en beskrivning av dessa teorier. Beskrivningen görs på ett 

mycket enkelt sätt och endast det viktigaste i varje teori tas upp.  

 

Knappheten 

 

När det gäller den nationalekonomiska teorin så verkar det som om man är överens om att 

ekonomiska handlingar har konsekvenser och att våra ekonomiska handlingar kommer att 

innebära konsekvenser för våra efterföljare (Sloman 1999: xi). Sloman fastslår också att 

knappheten är en central punkt i vår ekonomiska verklighet. Sloman menar också att vår vilja 

att skaffa mer pengar och mer varor är omättlig. Det spelar ingen roll om du är enormt rik 

men du kommer ändå att ha utrymme för lite extra pengar. Huvudsaken i Slomans 

resonemang är att människans behov av varor och tjänster är obegränsat. Men medan våra 

behov är obegränsade så lever vi i en verklighet där det helt enkelt inte finns tillräckliga 

medel för att tillfredställa allas behov. Orsaken till varför det är så är att vi endast kan 

producera en viss mängd varor med våra begränsade resurser. Exempel på resurser som är 

begränsade är land och råmaterial (Sloman 1999: 1-2). Skälet till knappheten är således att 

vårt behov är större än vår förmåga att producera eftertraktade varor.  

 

Pristeori 

 

När det gäller priser finns det en hel uppsjö teorier om prissättning i alla möjliga lägen. Det 

första man får lära sig inom nationalekonomin är just hur efterfrågan och tillgången på en vara 

styr priset. För att hålla detta på en enkel nivå kan man säga att efterfrågan på en vara ofta 

styrs av priset. En billig vara säljer bättre än en dyr. Därmed ökar efterfrågan om man sänker 

priset på en vara medan efterfrågan sjunker om du höjer priset. När det gäller tillgången på 

varan är det likadant. En dyr vara ökar ju producentens vilja att sälja fler enheter därmed är 
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det troligt att han tillverkar fler enheter om priset är högt. Vid en situation då priset är lågt 

tenderar dock producenten att skära ner produktionen och kanske lagerhålla den tills priserna 

stiger istället för att dumpa den på marknaden (Sloman 1999: 39-78). 

 

Public choice teorin 

 

Public choice skolan har sina rötter i 50 talet då Anthony Downs skrev boken An economic 

theory of democracy. Hans teori gick ut på att människor handlar rationellt även i politiken. 

Men han tillade att detta rationella tänkande var ett egoistiskt tänkande. Människor tänker 

alltså på de olika politiska alternativen och väljer därefter det som är bäst för honom själv 

(Lewin 1988: 15). Public choice skolan utvecklades dock och Downs fick efterföljare som 

James Buchanan och Gordon Tullock som tillsammans skrev The calculus of consent där de 

utvecklade public choice teorin. De kom fram till att människor samspelar med andra 

människor inom politiken. Syftet med detta samspel är en jakt på egna fördelar och ett försök 

att maximera sin egen nytta. Detta samspel bedrivs genom förhandlingar och kohandel där 

man ger med ena handen och tar med den andra (Lewin 1988: 16-17). Det viktiga i denna 

teori är dock att de fastlägger att individer tänker rationellt för att välja det alternativ som är 

bäst för individen själv. Public choice skolan erkänner också att den individuella rationaliteten 

inte alltid går ihop med den kollektiva rationaliteten eller det allmännas bästa (Lewin 1988: 

128).  

 

Rational man teorin 

 

Rational man teorin är en av nationalekonomins viktigaste hörnpelare eftersom den antar att 

människan handlar rationellt när det rör ekonomi, produktion och konsumtion mm. Givetvis 

medger man att det förekommer irrationella handlingar bland människor som impulsköp men 

att det stora flertalet oftast handlar rationellt. Detta betyder att de väger fördelarna mot 

nackdelarna innan de handlar. Ett exempel på hur nationalekonomer använder sig av rational 

man teorin är att regeringen varnar för en stundande lågkonjunktur och en svår ekonomisk 

period. Detta innebär att man kan förvänta sig att folk blir oroliga och ökar sitt sparande inför 

lågkonjunkturen. Däremot om man flaggar för goda tider är det troligt att folk ökar sin 

konsumtion (Sloman 1999: 102). Denna teori är givetvis allmänt antagen av både 

nationalekonomin och statsvetenskapen. Denna teori brukar användas när det gäller att 

försöka förutspå följderna av bland annat ekonomiska reformer eller politiska beslut mm. 
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Spelteori 

 

En annan mycket intressant teori som uppsatsen tar upp är spelteorin. Denna teoris mest 

kända exempel är fångarnas dilemma där två fångar sitter fängslade. Dessa bägge fångar är 

redan överbevisade för ett brott som de begått tidigare och kommer därför att dömas till ett års 

fängelse vardera. Åklagaren är dock säker på att dessa två tidigare begått ett liknande brott 

tillsammans och därför håller han fångarna isolerade från varandra. För att förutse fångarnas 

drag kan man använda sig av spelteori. En matris kan se ut på följande sätt. 

figur 2.1 fångarnas dilemma 

Resultatet kommer att bli att båda fångarna erkänner eftersom det oftast är maximistrategin 

som vinner. Eftersom straffen vid ett nekande ger mellan 1 och 10 års fängelse ger ett 

erkännande mellan 0,5 år och 3 år. Därmed är det vettigast för båda fångarna att erkänna 

eftersom de inte kan lita på att den andre också nekar. Dessutom finns alltid chansen till att 

den andre fången är dum och nekar medan man själv erkänner och då får man endast ett 

halvår i buren (Sloman 1999: 207). Denna teori kanske verkar långsökt för ämnet men vid en 

modifiering som vi skall se i senare kapitel kommer vi att se att denna teori är fullt användbar. 

Dessutom kommer resultatet av den att bli intressant.  

 

Allmänningens tragedi 
 
Denna teori behandlar problematiken med utnyttjandet av allmänningarna. Detta innebär att 

områden som ägs och nyttjas gemensamt ofta nyttjas alltför hårt eftersom de tillhör alla eller 

medlemmarna i en speciell grupp. Dessa personer har tillgång till allmänningen och utnyttjar 

den eftersom de har fritt tillträde till den och de förlorar inte något på att använda den. 
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Orsaken till det hårda utnyttjandet är att individen vinner på att använda allmänningen medan 

kostnaden för användandet sprids ut över kollektivet ( Pettersson 1987: 213). Människor som 

lever vid en sådan allmänning är ofta medvetna om att det krävs återhållsamhet för att bevara 

allmänningens värde. Men av rädsla för att andra skall åka snålskjuts och nyttja det han sparat 

gör att han ändå kommer att nyttja allmänningen (Pettersson 1987: 215). De alternativ till 

lösningar som oftast förs fram för att lösa problem där allmänningens tragedi inträffat eller 

hotar att ske är först och främst att inhägna och dela upp resursen. Genom att göra detta 

klargör man ägande förhållandena och var och en kan råda över sin del av den tidigare 

allmänningen utan rädsla för att någon skall komma och nyttja hans resurser. Det andra sättet 

är att användarna kommer överens om en gemensam gräns för hur mycket man får utnyttja 

allmänningen. Detta förutsätter dock att alla håller överenskommelsen och att man måste 

övervaka allmänningen eftersom folk fortfarande har incitament att tillförskansa sig fördelar 

på andras bekostnad (Pettersson 1987: 216). 
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KAPITEL 3: DEN SOM SPAR HAN HAR 

 

Detta kapitel kommer att behandla det vägval som uppsatsen kallar för sparandets väg och 

som kort och gott innebär att man inför stopp eller begränsningar för användandet av hotade 

råvaror och resurser. Denna linje har historiskt sett förespråkats av de mer radikala 

miljöorganisationerna som conservationist och preservationist rörelserna samt earth first 

rörelsen med flera (Garner 1995: 52). Dessa rörelser vill bland annat spara och bevara naturen 

och dess resurser så att våra framtida generationer får en möjlighet till ett bra liv. Denna linje 

har bland annat lanserat politiska idéer som innehållit krav på att vi måste ta hänsyn till de 

framtida generationerna när vi tar beslut idag. Mer radikala anhängare menar också att en viss 

del av parlamentet bör reserveras för politiker som enbart skyddar de framtida 

generationernas intressen (Dobson 1996: 132).  

 

Detta vägval som innebär att vi skall spara och begränsa användandet av resurser är ett 

mycket intressant nytt sorts banbrytande tänkande jämfört med de gamla liberala idéerna. Låt 

oss då analysera denna väg och se vad verkningarna skulle bli om vi skulle besluta oss att helt 

tvärt ändra vårt ekonomiska system. Ett system som vi följt sedan självhushållningens dagar 

avslutades för hundratals år sedan. Uppsatsen kommer nu att analysera både fördelarna och 

nackdelarna med denna väg.  

 

Den goda sidan av att spara 

 

Frågan om hur man skall spara och varför man skall spara våra naturresurser är givetvis en 

mycket svår fråga. Men de olika rörelserna som förespråkat denna linje brukar ofta tala om 

våra framtida generationer och använda dessa som exempel på en grupp som endast kan 

skyddas genom begränsningar av användningen av naturresurser. Detta är visserligen en ädel 

tanke men som för med sig konsekvenser som vi skall se senare. Denna tanke att tillvarata 

våra framtida generationers intressen genom att spara resurser åt dem är dock ett argument 

som man inte kan motsäga. En annan god sak med denna linje är att det väckts debatt kring 

frågan om jordens resurser och hur vi skall skapa en hållbar utveckling. Exempel på detta är 

Brundtland rapporten från 80 talet och Johannesburg konferensen 2002 samt 

klimatkonferensen i Marrakech 2001. Nu visade det sig att trots alla fina ord så pågick det 

tuffa förhandlingar rörande klimatfrågan där det förekom framsteg men även situationer då 

viktiga länder vägrade gå med på kraven och tvingade fram eftergifter. Dessa eftergifter 
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ansågs försvaga klimatuppgörelsen från Kyoto och Marrakech ( Från vision till handling 

2002: 34-35). Dessa exempel visar dock att frågorna om sparsamhet rörande jordens resurser 

har börjat diskuteras på högsta nivå. En ytterligare fördel med att spara resurserna är att de 

helt enkelt räcker längre. Uppsatsen skall nu se om de teorier som beskrevs i teorikapitlet ger 

något stöd för sparandets väg.  

 

Knappheten 

 

Människor har oftast levt under knappa förhållanden och de tidiga teorierna om knappheten 

kom under 1600 talet med Thomas Hobbes (Lewin 1990: 50, 63-65). Hans teorier om 

resursknappheten byttes dock snart ut mot John Lockes teorier om en värld med oändliga 

resurser och där gränslös ackumulation av varor och rikedomar var målet ( Lewin 1990: 63-

65). Denna liberala teori formar världen än idag och enligt William Ophuls har denna liberala 

teori lett till att vi idag byggt upp en ohållbar situation som bygger på de felaktiga slutsatser 

Locke drog (Ophuls 1997: 2).  

 

När vi går efter den definition av knappheten som gavs tidigare i uppsatsen så ser vi att denna 

teori erbjuder ett stort stöd för sparandets väg. Den erkänner nämligen att jordens resurser är 

knappa och sårbara medan våra behov är gränslösa. Därmed erkänns problemet med de 

knappa naturresurserna och den logiska slutsatsen blir att vi inte kan fortsätta pressa knappa 

resurser utan att vi måste begränsa uttagen innan det är för sent. Problemet är dock våra 

gränslösa behov eftersom dom inte ens uppfylls med dagens höga förbrukning av råvaror och 

resurser.  

 

Pristeori 

 

Pristeorin är mycket intressant eftersom priset på råvaror och naturresurser bestäms av en rad 

olika faktorer. Bland de faktorer som är viktigast finns tillverknings/utvinningskostnaden, 

utbud och efterfrågan, köparens/säljarens ställning på marknaden mm (Radetzki 1989: 64-68). 

Forskningen har visat att pristrenden när det gäller råvaror är att priserna tenderar att sjunka 

över lång tid av olika orsaker. Exempel på sådana orsaker är effektiviseringar av utvinningen 

och ny teknik mm (Radetzki 1989: 94-99). Givetvis förekommer även det motsatta att priset 

på vissa råvaror sakta stiger. Metallpriserna är ett exempel där priserna föll stadigt fram till 

1941 men därefter har priserna stigit fram till slutet av 80 talet (Radetzki 1989: 96). För att 
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hålla det hela på en enkel nivå så kan man säga att råvarupriserna är beroende av en mängd 

olika faktorer. Dessa faktorer har inte något samband med att resursen töms och att den 

sammanlagda mängden tillgängliga råvaror minskar. Orsaken till att det inte spelar någon roll 

är att råvarumarknaden är starkt konkurrensutsatt eftersom det finns många säljare som säljer 

exakt samma vara (Radetzki 1989: 97-98).  

 

När det gäller pristeorin så kan man inte påstå att denna teori direkt stödjer ett ökat sparande 

av naturresurserna. Givetvis stödjer den ett ökat sparande i viss mån eftersom priserna på 

sällsynta varor och resurser alltid kommer att vara högt medan varor och resurser som vi har 

gott om kommer att fortsätta vara billiga. Därför kommer exempelvis skogsprodukter och fisk 

att gynnas prismässigt genom ett mer återhållsamt och skonsamt utnyttjande eftersom de 

måste reproducera sig och ett alltför hårt nyttjande skadar denna reproduktionsförmåga.  

 

Rational man teorin 

 

Genom århundraden har forskare och filosofer antagit att människan är en rationellt 

handlande varelse. Utan detta antagande hade samtliga ekonomiska och politiska teorier som 

går ut på att försöka förutse mänskligt handlande varit omöjliga att använda. Ett exempel är 

Adam Smiths teori om människan som en rationellt handlande varelse. Människan strävar 

efter att förbättra sin egen ställning och situation (Sandelin 1998: 36-37). Ett annat exempel är 

Anthony Downs teorier om den röstmaximerande politikern (Lewin 1988: 82-83). Rational 

man teorin innebär att människan är en rationell och beräknande varelse. Denna teori är på 

ena sidan för ett sparande eftersom en rationellt tänkande människa aldrig skulle slösa sina 

resurser så att hans efterföljare och medmänniskor skulle bli lidande. En rationell människa 

skulle också se att sinande råvarukällor skulle behöva ett beskydd av någon form. Men 

samtidigt som rational man teorin förutsätter att vi gör rätt i en sådan situation så är denna 

teori även för ett motstånd mot ett sparande som vi skall se i nästa kapitel. 

Sammanfattningsvis kan man säga att denna teoris ståndpunkt är att det är rationellt att spara 

och hushålla medan det är dumt att orationellt att slösa. 

 

Public choice skolan 

 

Public choice skolan är snarlik rational man teorin men med skillnaden att den lägger 

tyngdpunkten vid människans politiska handlande inom public choice skolan. Historiskt sett 
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skapades denna riktning under 50 talet då Anthony Downs kom med sin teori om att 

människan handlade rationellt även i politiken. Denna politiska interaktion gjordes främst av 

egoistiska skäl enligt Downs. Denna teori erbjuder inget större stöd för sparandets väg 

eftersom public choice skolan enligt Downs teorier innebär att människan väljer det alternativ 

som gynnar honom själv. Detta betyder att vi är ovilliga att rösta för reformer som innebär en 

stor kostnad för oss eller kräver andra stora uppoffringar. Däremot verkar det som om vi är 

beredda att kräva att andra tar itu med sina miljöproblem. Exempel på detta är den 

västerländska opinionen emot skogsskövlingarna av regnskogarna och danskarnas krav på att 

Barsebäcks kärnkraftsverk skall läggas ner. Dessa krav är gratis att ställa men mycket 

kostnadskrävande att genomföra.  

 

När det gäller public choice teorin så är det viktigt att nämna att det finns andra förespråkare 

av public choice skolan. Dessa har visat att det även finns andra faktorer som spelar in i vårt 

politiska agerande. Ett exempel på detta är att människor inte är så egoistiska som Downs gör 

gällande utan man har funnit tecken på ett visst mått av altruism i vårt politiska handlande 

(Lewin 1988: 78-80). Om man ser till denna nyare riktning som har en mer positiv 

människosyn så ger denna teori stöd för sparandets väg eftersom det ligger i det allmännas 

intresse att skydda dessa resurser. 

 

Spelteori 

 

Spelteorin går ut på att man kan vinna fördelar genom att samarbeta (Sloman 1999: 207). 

Genom att konstruera olika spelteoretiska scenarier kan man konstatera att spelteorin ger stöd 

för ett sparande av naturresurserna. Men detta stöd ges endast i speciella fall där ett par 

kriterier uppfylls. Dessa kriterier är att man undersöker en naturresurs som är förnybar som 

exempelvis ett fiskevatten som delas av två länder eller en skog som nyttjas av flera aktörer. 

Det andra kriteriet är att man mäter resultatet på lång sikt av den enkla orsaken att den 

kortsiktiga resultatet inte är positivt som vi skall se. Exemplet som följer visar hur två länder 

som delar ett fiskevatten skall agera för att tjäna på situationen som uppstått då en lång period 

av kraftigt fiske minskat beståndet i fiskevattnet. I dagens läge fångar de båda länderna cirka 

1000 ton fisk vardera. Om ett av länderna väljer att sluta fiska i det utfiskade havet betyder 

detta att det andra landet kan öka sitt uttag med ca 500 ton till 1500 ton. Resultatet för det 

andra landet blir att mängden fångad fisk sjunker till 0 och dess fiskeriindustri slås ut. 

Däremot om båda länderna solidariskt ställer upp på ett gemensamt fiskestopp beräknas 
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fiskebeståndet växa till sig efter några år och då kan fisket återupptas och båda länderna kan 

öka sina uttag till ca 2000 ton vardera. Detta innebär dock att fiskeriindustrierna i båda 

länderna slås ut för den tid det tar för beståndet att återhämta sig. Följande figur åskådliggör 

hela processen.  

 

Figur 3.2 spelteori 

 

 

Allmänningens tragedi 
 
När det gäller teorierna om allmänningens tragedi så kan man konstatera att denna teori ju 

huvudsakligen kom till för att beskriva problematiken med överutnyttjandet av 

allmänningarna. Därför förespråkar denna teori att man antingen begränsar uttaget av resurser 

ur allmänningen eller att man delar upp den och låter allmänningen gå över i privat ägo. Detta 

görs för att hindra överutnyttjandet eller i alla fall låta ägaren få sin rättmätiga del av resursen 

och kunna nyttja den efter eget tycke utan att behöva oroa sig över att andra gör intrång och 

förstör resursen.  

Sammanfattning 

 

Om man ser till dessa teorier som kapitlet nämner så ser man att de flesta teorierna stödjer 

linjen om ett sparande av naturresurserna på ett eller annat sätt. Men samtidigt så är dessa 

teorier även tveeggade svärd som även erbjuder goda argument för den andra sidan som 

förespråkar att vi skall fortsätta som vanligt utan några större begränsningar i vårt användande 

av naturresurserna.  
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KAPITEL 4: BUSINESS AS USUAL 

 

Detta kapitel kommer att behandla problematiken med att inte göra något utan att fortsätta 

som vanligt med vårt nuvarande nyttjande av naturresurserna. Först skall uppsatsen undersöka 

för och nackdelarna med denna väg och sedan se hur de olika teorierna ställer sig till denna 

väg.  

 

Problemet med dagens ekonomier är att de byggts upp kring ett ekonomiskt system som är 

både förlegat och självdestruktivt enligt den tidigare nämnda William Ophuls bok Requiem 

for modern politics. Vårt ekonomiska system bygger på en orealistisk vision om fortsatta 

produktionsökningar och ökande försäljningssiffror i all oändlighet. Människan har skapat sig 

en dräglig tillvaro genom att nyttja naturens resurser och råvaror. Vårt beroende av det 

samhällssystem vi byggt upp har lett oss mot en ställning där vi börjat skjuta upp reformer 

och beslut som är bra för naturen och miljön på grund av att kostnaderna blir för höga. 

Exemplen på detta är många där ekonomiska fördelar vägt tyngre än de miljömässiga kraven. 

Bland annat Sveriges beslut att avveckla kärnkraften eftersom detta skulle ge energibrist och 

leda till en ökad import av el från utlandet. Ett annat exempel är USA och dess motvilja att 

acceptera Tokyo och Marrakech avtalen som bland annat reglerar mängden utsläpp av 

miljöfarliga gaser. Dessa avtal skulle skydda miljön och sakta ner exempelvis växthuseffekten 

men innebär enorma kostnader om man väljer att genomdriva avtalen ( Från vision till 

handling 2002: 34-35). Motiven till denna tvekan är givetvis ekonomiska eftersom 

genomförandet av dessa åtgärder och införande av gränser för utsläpp är mycket kostsamma 

eftersom industrin måste bygga renare anläggningar mm. Därför kan det konstateras att vi i 

nuläget trots stora framsteg ännu håller oss kvar vid det gamla systemet. Ett av skälen till 

detta är att politikerna kanske tvekar att våga ta steget eftersom de knappast vill bli de som 

håller i yxan. Detta är ett stort problem då åtgärder som höjda bensinpriser och energipriser 

ofta får stor negativ respons från folket.  

 

Den stora nackdelen med detta system är att vi en dag kommer att nå en viss punkt där 

ekonomisk tillväxt helt enkelt inte längre är möjlig (Dobson 1999: 232). Givetvis kommer 

denna dag inte bara att dyka upp. Utan detta kommer att vara en långvarig process där vi 

förhoppningsvis hinner förbättra våra kunskaper och teknik inom återvinning och substitut av 

råvaror som blivit sällsynta och dyra (Sloman 1999: 42, 124). Det är alltså viktigt att påpeka 
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att det inte är någon domedag som vi står inför utan en anpassning som kommer att ske 

gradvis. Denna anpassning kommer att leda till att vi inte kan fortsätta höja vår produktion 

och konsumtion i framtiden (Dobson 1999: 227). Det är just denna sänkning som är det 

största problemet eftersom den kan leda till ökad arbetslöshet eller till ökade sociala klyftor.  

 

Knappheten 

 

Uppsatsen nämnde tidigare att knappheten är en viktig punkt för de som förespråkar 

sparsamhet i utnyttjandet av naturresurser. Eftersom det står klart att råvarorna sinar snabbare 

om dessa utnyttjas för hårt. Men problemet är att vi kanske är tvingade till att försöka ligga på 

nuvarande nivå eller att till och med höja nivån i framtiden på grund av att efterfrågan 

fortsätter att öka på varor och tjänster. Denna efterfråga ökar i takt med att världens 

befolkning också ökar. Undersökningar har visat att det 2025 kan finnas uppemot 8 miljarder 

människor på vår jord vilket är en dramatisk ökning (Brundtland rapporten 1988: 117). Nyare 

siffror från FN pekar på en årlig ökning på ungefär 80 miljoner människor fram till år 2025 

innan befolkningsökningen börjar plana ut (www.scb.se/publkat/miljo/NIS/kap1s9-28.pdf). 

Detta innebär att vi knappast kan minska produktionen eftersom en så stor befolkningsökning 

kräver mycket resurser. En möjlig väg att handskas med denna problematik skulle kunna vara 

att omfördela jordens resurser så att de fattiga får en större del av jordens resurser. En annan 

väg är att inrikta produktionen av varor till enkla basvaror för att täcka de mesta akuta 

mänskliga behoven. Knappheten ger oss alltså stöd för att ligga på en högre nivå när det gäller 

produktion eftersom vi helt enkelt behöver mer varor och resurser för att täcka våra behov. 

Det är alltså knappast möjligt att skära ner så länge befolkningen fortsätter att öka i den 

snabba takt som den gör.  

 

Pristeori 

 

Pristeorin som sådan kan inte sägas stödja denna linje. Orsaken till detta är att den i sin 

ursprungliga form förespråkar successivt stigande priser i och med att knappheten på råvaror 

ökar. Pristeorin skulle vara för denna väg om det gällde oändliga resurser som kunde tillföras 

marknaden i stora mängder. Men även här skulle priset till slut kanske bli så högt på grund av 

den höga efterfrågan och ökande bristen på råvaror att varorna i slutändan skulle bli alltför 

dyra och kanske endast vara tillgängliga för de rika människorna.  
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Rational man teorin 

 

Denna teori är den teori som kanske erbjuder flest argument för att fortsätta som normalt med 

vårt användande av våra resurser. Orsaken till detta är det Sloman anger i sin bok economics 

och som uppsatsen nämnde tidigare. Där anges att människan är en rationellt handlande 

varelse som väger för och nackdelar emot varandra innan hon tar sitt beslut (Sloman 1999: 

102). Man skulle kunna komma med hur många exempel som helst på hur människan handlat 

rationellt och att följden av detta rationella handlande blivit förstörda resurser eller tömda 

mineraltillgångar. Ett exempel är den tidigare nämnda avverkningen av Amazonas regnskogar 

vilket i sig är ett orationellt och ogenomtänkt handlande. Men om man tittar lite närmare på 

situationen i Amazonas så ser man att det vuxit fram bondgårdar på de platser där det endast 

fanns otillgänglig djungel tidigare. Detta innebär att vi måste se skapandet av dessa 

lantbruksområden som något orationellt vilket det ju egentligen inte är. Det orationella i detta 

fall är tvärtom att inte utnyttja denna resurs eftersom alternativet oftast är att bosätta sig i 

någon sliten kåkstad i utkanten av någon storstad. Detta mönster kan man finna överallt i 

världen vare det rör sig om gruvor eller industrier som förstör miljön eller tömmer ut våra 

resurser så finner man ändå att förstörelsen i själva verket beror på rationellt handlande och 

ekonomisk planering. I dagens marknadsliberala samhällen skulle det kanske till och med 

anses som irrationellt handlande om man valde att skydda resurserna och hindra folk från att 

livnära sig med hjälp av de arbeten som råvaruutvinningen och industrin ger.  

 

Public choice teorin 

 

Public choice teorin i dess form som Downs anger inger ett stort stöd för denna väg. Detta 

innebär att Downs public choice teori innebär att det finns en stark ovilja att införa reformer 

som innebär att vi själva drabbas av begränsningar som exempelvis höjda bensinpriser och 

högre energipriser mm. Trots att dessa begränsningar bevisligen är mycket viktiga för att få en 

bättre miljö så är det ändå svårt att få folk att acceptera sådana lösningar. Däremot verkar det 

som om vi ofta är snabba med att kräva att andra skall lösa sina problem såsom västvärldens 

opinion krävt att regnskogarna bör skyddas eller såsom danskarna krävt att det närliggande 

kärnkraftsverket i Barsebäck bör stängas. Slutligen kan man alltså säga att denna teori inte ger 

något större stöd för sparandets väg. Orsaken till detta är att vi enligt Downs är egoistiska 

varelser som är oförmögna att avstå från de fördelar som det nuvarande systemet med hög 
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produktion och konsumtion ger. Vår egoism kommer alltså att segra över de framtida 

generationernas behov.  

 

Spelteori 

 

Spelteorin i den form som tidigare visades i uppsatsen gav ett stöd för sparandets väg. Men 

den ger även ett stöd som många av de andra teorierna för den motsatta vägen. Låt oss anta att 

vi har samma problem som tidigare med två länder som delar samma fiskevatten. Det vi gör 

nu är att vi ser situationen i ett kortare och omedelbart perspektiv.  

 

figur 4.3 spelteori 

 

I det korta perspektivet ser vi att båda ländernas fiskeindustri slås ut med det omedelbara 

resultatet att samtliga fiskare blir arbetslösa med allt vad det innebär. Spelteorin i dessa 

specifika situationer erbjuder ett stöd för sparandets väg på lång sikt men på kort sikt erbjuder 

sitt stöd till att fortsätta som vanligt. Egentligen är alla ekonomiska överväganden kopplade 

till spelteorin eftersom dessa situationer alltid har flera möjliga handlingsalternativ som ger 

olika resultat. Exempelvis så innebär ett utnyttjande av en råvaruresurs oftast miljöförstörelse 

medan den erbjuder ekonomiska vinster som ökade skatteintäkter och nya arbeten. 

 

Allmänningens tragedi 

 

Teorin om allmänningens tragedi stödjer även denna syn på utnyttjandet av naturresurserna. 

Orsaken till detta är att om man tar hand om problemen som leder till allmänningens tragedi 

så kommer resurserna att skyddas mot en överexploatering. Orsaken till detta är att en ägare 

av en resurs knappast är villig att bruka den så hårt att han inte har en nytta av resursen i 
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framtiden. Exempelvis så kommer en skogsägare som hugger ner sin skog att plantera en ny 

skog för att möjliggöra att hans arvingar också får någon nytta av marken. Detta är något som 

aldrig skulle ske vid en allmänning eftersom man inte kan vara säker på att få skörda 

frukterna av sitt eget arbete. En bättre omsorg och skötsel kommer med andra ord att 

möjliggöra en ökad användning av resursen och möjligheter till ökade avkastningar från den.  

 

Sammanfattning 

 

De flesta teorierna stödjer även denna linje och det intressanta är att samma teorier kan stödja 

så olika saker beroende på vilket synsätt man har när man ser på problemet. Exempelvis så 

spelar sådana saker som tidsperspektivet och vilken syn på människan man har stor roll för 

resultaten. Ett annat intressant drag är att de flesta teorierna som ger stöd för en business as 

usual situation måste ta vara på människornas mörkare sidor som Downs då han menar att 

människan är egoistisk. Däremot om du antar att människan är en altruistisk varelse så stödjer 

dessa teorier sparandets väg. 
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KAPITEL 5: SAMMANFATTANDE DISKUSSION 

 

Huvudproblemet som uppsatsen tar upp är att vi börjar närma oss en punkt i historien då vi 

måste välja hur vi skall se på naturen och dess resurser. Detta betyder även att vi måste 

omvärdera vår syn på det moderna konsumtionssamhället. Detta moderna 

konsumtionssamhälle är en produkt av den sociala och ekonomiska utvecklingen som skett 

under flera århundraden. Denna utveckling har skett på felaktiga grunder och genom att vi 

dragit felaktiga slutsatser angående jordens resurser. Ett bevis på detta är att liberalismen som 

format det moderna samhället skapades vid en tid då man trodde på obegränsade framsteg och 

resurser. Det faktum att vi redan från början byggt vår uppfattning om naturens resurser på en 

felaktig grund kommer att visa sig problematisk i framtiden eftersom vi nu blivit så beroende 

av vårt konsumtionsmönster. Det är först nyligen som vi börjat tänka i sådana banor som 

hållbar utveckling och bevarandet av naturens resurser. De flesta element som framför riktigt 

hållbara idéer finns dock långt ute i den politiska periferin eftersom folk (även jag själv) 

uppfattar deras idéer som totalt orealistiska och icke önskvärda. Detta beror på att ett riktigt 

hållbart samhälle skulle innebära en total omdaning av samhället. Ett exempel på detta är att 

vi idag går mot en ökande globalisering medan de gröna förespråkar en ökande 

självhushållning och decentralisering av beslutsprocessen och produktionen (Dobson 1999: 

228-229).  

 

Vad är då fördelarna och nackdelarna med respektive väg. Låt oss börja med att se på 

sparandets väg. Fördelarna med att spara resurserna är för det första givetvis att de räcker 

längre och i de fall resursen är förnybar får den tid på sig att återhämta sig. Exempel på detta 

är fiskbestånd och skogar. För det andra ger det oss tillfredställelsen att vi hjälpt våra framtida 

generationer på traven genom att tillförsäkra dem de resurser som vi sparat åt dem. 

Avslutningsvis innebär detta också att vi tvingas forska fram nya substitut och finna 

effektivare återvinningsprocedurer.  

 

Nackdelarna med att spara resurserna är främst att vi tvingas skära ned produktionen av 

sådana varor som kräver mycket resurser och detta leder givetvis till en ökad risk för 

arbetslöshet och ekonomisk tillbakagång vilket också ökar risken för ökade klyftor mellan 

fattiga och rika mm.  
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När det gäller det andra vägvalet som kallas för business as usual i uppsatsen så innebär denna 

väg att vi kör på i ungefär samma stil som vi gör idag. Detta innebär såklart både för och 

nackdelar. Fördelen med denna väg är att vi fortsätter med en hög produktion och fortsätter att 

ha en ekonomisk tillväxt. Fördelen här är också att människan är en rationell varelse som 

kommer att försöka finna substitut till råvaror som blir för dyra.  

 

Nackdelen är att vi förstör råvaror och resurser i en snabb takt och detta kommer att förr eller 

senare leda till att vi når taket för vad som är möjligt att producera med jordens resurser och 

den dagen kommer att bli starten på en stagnation för världens ekonomier.  

 

En annan fråga som uppsatsen tar upp är hur de olika teorierna ställer sig gentemot dessa båda 

vägval. Det intressanta är att de flesta teorierna går att vända på så att de ger stöd för båda 

vägarna. Det viktigaste här verkar vara vilken syn på man har på människan om hon är 

altruistisk och god eller egoistisk. Om vi är goda och altruistiska så är det inga problem att 

spara resurser. Men om vi är egoistiska så kommer vi att vägra att frivilligt lämna ifrån oss 

dagens bekväma samhällsmodell. Detta kan åskådliggöras tydligt genom spelteorin som 

visades tidigare i uppsatsen. En större fördel kan vinnas genom att man gör uppoffringar i 

nuet. En egoistisk person skulle knappast gå med på detta eftersom kostnaden skulle bli stor 

för honom och han skulle ändå inte säkert få åtnjuta vinsterna av sina uppoffringar eftersom 

de ligger någonstans i framtiden.  

 

Avslutnings vis så måste jag återkomma till det som står i inledningskapitlet och stycket om 

historisk relevans. Detta ämne befinner sig ljusår från det vi förknippar med historia som 

gamla kungligheter, krig, nationsbildande och gränsdragningar mm. Däremot visar dock 

uppsatsen vilka problem som uppstått genom historiens gång och genom det samhällssystem 

vi byggt upp genom århundradena. En Annale historiker som studerar de långa trenderna i 

historien förstår att uppsatsen tar upp en fråga om hur den liberala eran kommer att bytas ut 

mot något nytt vare sig vi vill det eller inte. Det intressanta här är att vi egentligen bytt diskurs 

inom de flesta områden av vårt liv. Exemplen på detta är hur vår syn på vetenskapen, 

religionen och bland annat sexualiteten mm har ändrats genom tiderna. Men på detta område 

har vi ännu inte bytt diskurs utan vi håller fortfarande fast vid den liberala inställningen som 

vi haft i århundraden fast vi vet att resurserna och råvarorna är knappa. Avslutningsvis kan 

man konstatera att vi förr eller senare kommer att tvingas till att byta diskurs inom 
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råvaruområdet vare sig vi vill eller inte. Det är lika dumt att inte ta itu med 

naturresursproblemet som det är att påstå att jorden är platt. 
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