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Abstract 

The purpose of this essay is to examine the relation between reproductive rights and 

overpopulation. The main research question is whether the increase of the population size can 

affect the moral aspects of the reproductive rights. Relying on, and building upon arguments 

already developed by a number of philosophers, I show that although some restrictions might be 

justified, these restrictions cannot completely rule out the basic right to reproduction. 

 

Based on this, I then proceed with an overview of the possible solutions. In the subsequent 

discussion, a one-child-per-couple philosophy stands out as the best option. This would be 

morally justified according to the initial statements, as well as the most effective alternative when 

it comes to initiating a significant population decline. The one-child-per-couple philosophy is 

then contested by several problems that could theoretically arise, but none of these problems are, 

according to my discussion, strong enough to dispute the positive aspects of the theory. The 

conclusion of this essay is that we, as a species, have a moral obligation to limit our numbers and 

that we ought to start acting accordingly. 
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Inledning 

Förr i tiden var stora familjer standarden, detta då avhållsamhet annars var det enda alternativet. 

Kyrkan uppmuntrade till fruktsamhet,1 vilket ledde till att det inte fanns någon orsak att 

ifrågasätta reproduktionen, den var snarare en mänsklig plikt. En aktiv reproduktion var 

nödvändig för vår arts överlevnad, speciellt sett till den höga barndödligheten.2 Med den moderna 

utvecklingen har dock behovet av reproduktion förändrats. Vi har på hundra år gått från att vara 

ett fåtal, till att vara på gränsen till överpopulation. Den allmänna inställningen till reproduktion 

har dock inte förändrats nämnvärt, trots utvecklingen. I denna uppsats kommer innebörden av de 

reproduktiva rättigheterna att granskas, samt kommer överbefolkningens eventuella konsekvenser 

i förhållande till reproduktion att diskuteras. Förslag på reproduktiva restriktioner kommer även 

diskuteras sett till deras moraliska hållbarhet. 

 

Syfte 

Målet för denna uppsats är att undersöka hur vi bör tänka kring reproduktiva rättigheter i 

förhållande till överpopulation. Utgångspunkten är den aktuella befolkningsökningen, ställd i 

förhållande till de reproduktiva rättigheterna. Slutsatsen från denna diskussion används sedan för 

att överväga de moraliska aspekterna hos potentiella lösningar, samt analyseras de eventuella 

konsekvenserna som dessa lösningar skulle kunna medföra. 

 

Forskningsfrågor 

- Påverkas den reproduktiva rättigheten av den aktuella överpopulationen? 

- Är enbarnsfilosofin ett hållbart och moraliska acceptabelt alternativ? 

 

Tes 

- Med tanke på nuvarande befolkningsmängd och konsumtionsnivåer, bör vi föda färre 

barn.  

                                                 
1 Christine Overall, Why Have Children? – The Ethical Debate, Cambridge, Mass., MIT Press 2012, p.176. 
2 United Nations, Department of Economics and Social Affairs, Population Division, World Population Prospects: The 2015 Revision, Key 
Findings and Advance Tables, Demographic Profiles, New York, 2015. 
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Ämnesrelevans 

Denna uppsats utgår från ett moralfilosofiskt perspektiv och tar hänsyn till ett flertal filosofiska 

teorier. Utöver detta ser den till aktuell statistik relaterad till befolkningsmängd och fertilitet. 

Baserat på dess moralfilosofiska relevans är denna uppsats högst relevant i den aktuella, 

filosofiska diskussionen om reproduktiva rättigheter och överpopulation. 

 

Metod och material 

Grunden för denna analys bygger på ett antal filosofiska texter och artiklar relaterade till 

reproduktiva rättigheter. I diskussionen bygger många av argumenten på Christine Overalls bok 

Why Have Children? – The Ethical Debate, samt Sarah Conlys bok One Child: Do We Have a 

Right to More?. Detta val grundas på att båda författarna ser till den moralfilosofiska 

problematiken kring reproduktiva rättigheter i förhållande till överpopulation. Utöver dessa verk 

kommer även ett antal filosofiska artiklar att nyttjas, baserat på deras relevans till reproduktiva 

rättigheter. Delar av John A. Robertsons bok Children of choice. Freedom and the New 

Reproductive Technologies, kommer även att användas, då huvudsakligen baserat på hans tankar 

kring överpopulation. Slutligen kommer ett par artiklar, samt några hemsidor att användas för 

aktuell, vetenskaplig information och statistik kring befolkningsmängd och fertilitet. 

 

Disposition 

För att skapa en gemensam utgångspunkt inför diskussionen inleds denna uppsats med en utförlig 

bakgrund där den relevanta vetenskapen redovisas, samt där ett antal moraliska distinktioner 

genomförs för att förtydliga uppsatsens fokus. Därefter följer en djupgående diskussion där 

moraliska rättigheter och skyldigheter analyseras, i förhållande till reproduktion. Diskussionen 

går sedan vidare med en jämförelse av de aktuella alternativen vi (mänskligheten) har, förutsatt 

att vi vill leva hållbara liv. Därefter djupanalysernas den förslagna enbarnsfilosofin, sett till ett 

antal moraliska svårigheter. Slutligen summeras diskussionens konklusioner och uppsatsen 

avslutas med en slutsats där diskussionens resultat relateras tillbaka till uppsatsens syfte.  
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Bakgrund 

Denna uppsats kommer inte att fokusera mer än nödvändigt på befolknings- och 

miljöforskningen då fokus för uppsatsen trots allt är en moralfilosofisk analys. Forskningen är 

dock relevant då den belyser dilemmat vi befinner oss i och därför kommer bakgrunden att 

inledas med aktuell statistik och information kring ämnet, för att sedan följas av ett fåtal 

förtydliganden, innan själva diskussionen inleds. 

 

Premisser kring överpopulation 

Vår värld är i konstant förändring och aldrig tidigare har det skett så mycket, på en och samma 

gång, som det gör nu. Vi rör oss framåt med en till synes ostoppbar kraft, men vi kan inte längre 

hävda att vi inte ser konsekvenserna av våra handlingar. Enligt uppskattningar från Förenta 

Nationerna (FN) var det först i början av 1800-talet som befolkningsmängden överträffade 

miljardstrecket och i och med den industriella revolutionen eskalerade vi sedan snabbt.3 I början 

av 1950-talet var vi fortfarande färre än tre miljarder människor.4 År 2011, knappt sextio år 

senare nådde vi gränsen för sju miljarder människor. Vilket, sett till en utveckling på 10 000 år, 

är exceptionellt.5 En av de största bidragande faktorerna till denna lavinartade befolkningsökning 

är att färre barn dör idag än de gjorde tidigare. Sett till världsstatistiken har barndödligheten mer 

än halverats från 1990 till 2015. Vi som art lever i allmänhet längre och fler av våra barn 

överlever barndomen och växer upp för att skaffa egna barn.6 

 

Vi är fler än någonsin som ska samsas om jordens resurser, dock påverkar födelseorten ens 

förutsättningar för att få sin beskärda del av det goda. Enligt professor Hans Roslings 

sammanfattning av statistiken, lever mer än en sjundedel av världens befolkning idag i extrem 

fattigdom.7 Denna sjundedel vill givetvis inte förbli fattiga utan de strävar, som oss alla, efter ett 

gott liv, vilket idag kan associeras till en ökad förbrukning av jordens resurser. Den rikaste 

sjundedelen av jordens befolkning bidrar med nära på hälften av jordens koldioxidutsläpp och allt 
                                                 
3 United Nations, World Population Prospects 
4 United Nations, World Population Prospects 
5 United Nations, World Population Prospects 
6 WHO. Media centre – Children: reducing morality. Fact Sheet. Updated September 2016. http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs178/en/ 
(accessed February 24, 2017). 
7 Hans Rosling, (Presenter). How to End Poverty in 15 Years [Film] England: Wingspan Productions (2015) 
http://www.bbc.co.uk/programmes/b06drxls (accessed January 12, 2017) 
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eftersom den olyckligt lottade sjundedelen kämpar för att förbättra sin situation kommer även de 

att börja bidra med mer utsläpp. 8 De som har möjligheten borde, moraliskt sett, försöka minska 

sin förbrukning av jordens resurser, men enligt forskningen räcker inte det på långa vägar.9 

 

Enligt FN:s senaste statistik kommer vi år 2050 vara närmare tio miljarder människor, för att 

sedan vara fler än elva miljarder år 2100. Av dessa miljarder beräknas andelen barn förbli 

någorlunda densamma, omkring 2 miljarder.10 Anledningen till detta är att födelsestatistiken har 

minskat drastiskt de senaste årtiondena och enligt forskningen kommer att fortsätta sjunka,11 i 

och med att länders födelsestatistik generellt sjunker i och med landets industrialisering. 

Anledningen till varför befolkningsmängden fortsätter öka så snabbt de närmsta decennierna, är 

på grund av ett koncept som kallas för ”demografiskt momentum”. Ett koncept som innebär att 

populationen fortsätter öka till dess att den har stabiliserat sig baserat på sina nya villkor.12 

 

Trots att födelsestatistiken har sjunkit avsevärt de senaste årtiondena,13 speciellt sedan 

preventivmedel blev socialt accepterade i västvärlden,14 så existerar det länder, exempelvis 

Niger, där fertiliteten fortfarande ligger på cirka 7,5 barn per kvinna.15 Fram till 1990-talet var 

överbefolkning inget aktuellt problem för Niger då dödligheten för barn under fem år, var 

skrämmande hög, men med hjälp av modern forskning har den sjunkit från nästan vart tredje 

barn, till vart tionde.16 Detta är en imponerande utveckling och kurvan visar alla tendenser på att 

fortsätta nedåt. Samma utveckling finns att se i de flesta länder, industriländerna genomgick den 

utvecklingen för omkring hundra år sedan, medan många av utvecklingsländerna är mitt i den. 

Globalt sett är variationen i fertilitet stor. 46 procent av världens befolkning, då mestadels 

industriländer, har en genomsnittlig fertilitet på 2,1 barn per kvinna. De andra 46 procenten har 

en genomsnittlig fertilitet på 2,1 – 5 barn per kvinna, medan de resterande 9 procenten har en 

fertilitet på över 5 barn per kvinna. Dessa 9 procent representeras av länder som Niger och andra 

                                                 
8 Sarah Conly, One Child: Do We Have a Right to More? Oxford Scholarship Online. Oxford University Press, 2016. doi: 
10.1093/acprof:oso/9780190203436.001.0001, p.1. 
9 Conly, p.1. 
10 Rosling 
11 United Nations, World Population Prospects 
12 Conly, p.11. 
13 United Nations, World Population Prospects 
14 Robertson, p.6. 
15 United Nations, World Population Prospects 
16 United Nations, World Population Prospects 
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utvecklingsländer.17 Det finns en allmänt erkänd trend att fertiliteten sjunker allt eftersom landet 

utvecklas. Det existerar dock oroväckande forskning som visar på att den endast sjunker till en 

viss nivå och att den eventuell därefter, om den inte kontrolleras, kan öka igen.18 

 

Förutsatt att befolkningsmängden ökar som förutspått till närmare tio miljarder år 2050, kommer, 

enligt undersökningar, behovet av mat att öka exponentiellt med cirka 70 procent.19 En enorm 

mängd mat som det inte finns några garantier på att vi kan tillgodose, speciellt inte om man 

räknar in de eventuella konsekvenserna från den globala uppvärmningen på världens 

planteringar. Med stor sannolikhet, speciellt sett till att största delen av befolkningsökningen 

skulle ske i Afrika,20 skulle än fler människor lida av en brist på mat. Det finns även 

undersökningar som visar på att världens energiförbrukning mest troligt kommer att nära på 

fördubblas till 2050, sett från början av 2000-talet, där utvecklingsländerna i Asien och Oceanien 

förutspås stå för huvuddelen av den förbrukningen.21 Andelen förnybara energikällor förutspås 

öka och andelen olja minska, medan kolförbrukningen, enligt teorierna, kommer att mer än 

dubbleras.22 Detta är givetvis bara uppskattningar och mycket kan fortfarande ske. Ytterligare 

vetenskapliga upptäckter kommer säkerligen att förbättra situationen, men det finns inga 

garantier för hur effektiva dessa kommer vara. 

 

Teoretiska utgångspunkter 

Innan själva diskussionen inleds känns de relevant att göra att antal distinktioner och definitioner 

för att förtydliga de termer som kommer att användes i denna uppsats. Den första och kanske 

viktigaste distinktionen som bör göras i diskussioner relaterade till överpopulation är att 

förtydliga ordet ”vi”. John A. Robertson skrev i sin bok Children of Choice att: “Because the 

United States does not face the severe overpopulation of some countries…”23 Han argumenterade 

                                                 
17 United Nations, World Population Prospects 
18 Mikko Myrskylä, Hans-Peter Kohler & Francesco C. Billari, Advances in development reverse fertility declines. Nature, 2009, Vol.460(7256), 
pp.741-743. doi: 10.1038/nature08230. 
19 Conly, p.8. 
20 Rosling 
21 Shell energy scenarios to 2050. VMS The Hague H8259, 2009. 4th edition. 2008 Shell international BV. 
http://www.shell.com/content/dam/shell/static/public/downloads/brochures/corporate-pkg/scenarios/shell-energy-scenarios2050.pdf (accessed 
February 24, 2017) 
22 Shell energy scenarios to 2050 
23 John A. Robertson, Children of choice. Freedom and the New Reproductive Technologies, Princeton: Princeton University Press, 1994, p.31. 
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att potentiella föräldrar i USA inte hade någon skyldighet att tänka på de eventuella 

konsekvenserna från en för stor befolkningsmängd, eftersom landat inte led av detta problem. 

 

Detta exempel gestaltar problemet med konceptet ”vi”. Det är inte vi mot dem, eller vår nation 

mot deras. Det är vi alla! Robertson utgår från sin nation och ser inte att överbefolkningen är ett 

globalt problem som berör alla. Vi människor på denna planet behöver gemensamt sträva mot 

samma mål om vi ska ha någon chans att lyckas. Därför kommer ”vi” i denna uppsats användas 

för att åsyfta mänskligheten som helhet. När differentiering är nödvändig kommer huvudsakligen 

de väletablerade termerna industri- och utvecklingsland att användas. Detta är en distinktion som 

måste göras, sett till våra olika förutsättningar i nuläget. Det hade även varit intressant att titta 

närmare på de historiska, kulturella, religiösa, med flera, differenserna mellan de olika nationerna 

för att se hur dessa kan inverka på de moraliska aspekterna i förhållande till reproduktiva 

rättigheterna. Dock finns det inte utrymme för dessa aspekter i denna uppsats, vilket är varför 

distinktionerna huvudsakligen kommer att differentiera mellan de som har kunskapen och medlen 

(exempelvis tillgång till preventivmedel) att begränsa sin reproduktion och de som ännu inte har 

dessa förutsättningar av diverse orsaker. 

 

Det är även viktigt inför kommande diskussion att förtydliga innebörden av reproduktiva 

rättigheter. I denna uppsats kommer ”rättigheter” att åsyfta moraliska rättigheter, snarare än 

lagstadgade rättigheter. I sin grund innebär den reproduktiva rättigheten en autonomi när det 

kommer till ens reproduktiva beslut, det vill säga en rättighet att själv bestämma om man vill ha 

barn, när man vill ha dem, hur många man vill ha eller om man för den delen inte vill ha några 

alls.24 Rättigheten är i grund och botten en individuell rättighet; även om det fortfarande generellt 

krävs två för reproduktion, ska beslutet alltid vara individernas. Vidare kan denna rättighet delas 

upp i en positiv- och en negativ rättighet.25 Den positiva rättigheten innebär att individen är 

berättigad att reproducera sig genom valfria medel och har en rättighet till assistans om möjligt. 

Den negativa rättigheten medför att utomstående inte får störa individen i dennes reproduktion, 

det vill säga att individen är berättigad att inte bli hindrad i sina reproduktiva beslut. Slutligen 

finns det även en grundläggande rättighet att inte behöva reproducera sig mot sin vilja.26  

                                                 
24 Robertson, p.22. 
25 Overall, p.22. 
26 Overall, p.30. 



7 

En ytterligare distinktion som är värd att göra är den som relaterar till det ofrånkomliga 

genusperspektivet. Kvinnor och män har olika biologiska roller när det kommer till reproduktion. 

Detta är i dagsläget ett faktum. För enkelhetens skull kommer därför termerna ”kvinna” och 

”man” i denna uppsats användas för att gestalta de två biologiska individerna som är relevanta för 

reproduktionen. Detta innebär inte att uppsatsförfattaren vill tillskriva termerna någon värdering, 

eller för den delen förespråkar den könsfördelningen. Reproduktion är inte längre begränsad till 

en man och kvinna, men då gameter från vardera fortfarande är nödvändiga är det enklast att utgå 

från könsbaserade termer. Det kan även vara relevant att se till de olika fysiska rollerna den 

biologiska mannen och kvinnan generellt spelar vid reproduktion. Igen är det ingen värdering i 

texten, men faktumet att kvinnan generellt bär fostret i sin kropp i nio månader inverkar 

ofrånkomligen på differensen mellan mannen och kvinnans respektive fysiska roller vid 

reproduktion.27 

 

Diskussion 

Överpopulation är ett ofta disputerat ämne där forskning och studier visar på olika tendenser och 

det är svårt att avgöra vad som stämmer eller inte.28 Konsekvenserna av överpopulationen och 

industrialiseringen går dock inte längre att förneka.29 Vi är för många som förbrukar för mycket 

och enligt befolkningsstatistiken kommer vi bara att bli fler och vår konsumtion kommer att 

öka.30 Det finns uppsatta miljömål som vi i teorin strävar mot, men tyvärr är få av oss villiga att 

uppoffra den levnadsstandard som vi nu tar för givet. Samt att de som inte ännu har tillgång till 

denna lyx, strävar efter den. Forskningen kommer säkerligen att förbättra våra förutsättningar, 

speciellt när det kommer till ren energi och så vidare, men det finns en stor risk för att detta inte 

kommer att räcka. Istället borde vi se över alternativ som skulle vara genomförbara och hållbara 

sett till hela mänskligheten.  

                                                 
27 Overall, p.8. 
28 Conly, p.8. 
29 Conly, p.5. 
30 Rosling 
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Många moralfilosofer har berört ämnet överpopulation, men deras slutsatser har varit väldigt 

skiftande. Den redan omnämnda Robertson argumenterar att det inte är ett relevant problem för 

de som inte direkt påverkas av det.31 Medan moralfilosofen Christine Overall argumenterar att: 

It might seem that concerns about overpopulation or extinction are much too big 

for individuals or couples to take into account in making their procreative 

decisions; hence, prospective parents cannot be morally required to consider 

them.32 

Sett till situationen är det dock dags att ifrågasätta hur länge till vi, som Overall förespråkar, kan 

undvika ämnet. Denna uppsats utgår från premissen att varje individ, borde och kan anses ha en 

moralisk skyldighet att se till hur deras reproduktiva beteende inverkar på omvärlden. Detta så till 

den grad att vi kanske till och med måste ifrågasätta den ”okränkbara” reproduktiva rättigheten. 

 

Att minska vår befolkningsmängd skulle vara det enklaste sättet att minska vår konsumtion. 

Desto färre vi skulle bli, desto mindre skulle den totala konsumtionen bli och de kvarvarande 

människorna skulle ha en bättre chans att hitta ett hållbart levnadssätt, sett till planetens resurser. 

Den omtalade hållbarheten är nyckeln och vi kan inte nu, sett till vår befolkningsmängd och 

kunskap, alla leva hållbara liv. I alla fall inte utan att kräva avsevärda livsstils-uppoffringar från 

alla, uppoffringar som få i industriländerna verkar villiga att göra. Moralfilosofen Sarah Conly 

argumenterar att det är sannolikare att vi, sett till vårt beteendemönster, skulle lyckas minska vår 

befolkningsmängd, snarare än att vi ska lyckas ge upp vår livsstil.33 Ett argument som i min 

mening är tragiskt i sig, men det talar likaså för att vi behöver ett hållbart, jämställt och moraliskt 

acceptabelt sätt att minska vår befolkningsmängd. 

 

Som det gick att se i framtidsuppskattningarna i bakgrunden kommer befolkningsmängden mest 

troligt att öka från sju till elva miljarder under 2000-talet. Att minska födelseantalet skulle inte 

fullständigt motverka en ökning, men beroende på vilken form av minskning vi skulle göra, 

skulle den eventuella klimaxen kunna sänkas avsevärt.34 Skulle vi ha som mål att vid år 2045 ha 

infört en global standard på ett barn per kvinna skulle kulmen för befolkningsmängden vara år 
                                                 
31 Robertson, p.31. 
32 Overall, p.175. 
33 Conly, p.11. 
34 Conly, p.219. 
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2037 med cirka 7,95 miljarder människor, för att sedan sjunka drastiskt till cirka 3,45 miljarder år 

2100.35 Desto tidigare vi skulle börja, desto tidigare skulle vi kunna se resultat och beroende på 

hur vi genomför det skulle vi inom de närmaste hundra åren ha möjligheten att förändra vår 

befolkningssituation avsevärt. 

 

Rättigheter och skyldigheter 

Rättigheter 

Den reproduktiva rättigheten klassificeras generellt som en prima facie-rättighet. Med det menas 

att den är villkorlig till den grad att den kan bli åsidosatt av andra moraliska principer.36 Overall 

beskriver den reproduktiva prima facie-rättigheten som en rätt att göra anspråk på andras 

(individer eller statens) beteenden gentemot en själv. Hon förtydliga att denna rättighet endast 

kan, vid enstaka tillfällen, bli åsidosatt av andra moraliska rättigheter.37 Robertson tillskriver den 

reproduktiva rättigheten ett nära på okränkbart värde. Han rättfärdigar det genom att konstatera 

att: 

...procreative liberty is a deeply held moral and legal value that deserves a strong 

measure of respect… …To deny procreative choices is to deny or impose a 

crucial self-defining experience, thus denying persons respect and dignity at the 

most basic level.38 

Vidare hävdar Robertson att reproduktion är det som ger individen mening, identitet och värde.39 

Det går, i min mening, att ifrågasätta värdet som Robertson tillskriver den reproduktiva 

rättigheten. Att hävda att reproduktion är det som ger individen mening i livet är att ta i. Speciellt 

när det finns forskning som visar på att frivilligt barnfria par generellt är lyckligare än de som 

frivilligt skaffade barn.40 Dock finns det ett intrinsikalt värde i reproduktion som enligt de flesta 

moralfilosofer inte går att förneka. Att föröka oss och främja vår art ligger i vårt intresse. Det är 

en av de grundläggande drivkrafterna bakom våra handlingar.41 Conly argumenterar att en rätt till 

                                                 
35 Conly, p.219. 
36 Overall, p.22. 
37 Overall, p.22. 
38 Robertson, p.4. 
39 Robertson, p.16. 
40 World Happiness Report 2016 Update – Volume 1. John Helliwell (ed.), Richard Layard (ed.) & Jeffrey Sachs (ed.). The Earth Institute, 
Columbia University.  http://worldhappiness.report/wp-content/uploads/sites/2/2016/03/HR-V1_web.pdf (accessed February 28, 2017) 
41 Conly, p.35. 



10 

reproduktion dock inte medför en obegränsad rättighet. Hon drar parallellen till mat: vi har en rätt 

till föda för att överleva, men denna rättighet medför inte att vi har rätt till en buffé varje kväll.42 

För många människor är reproduktion en väsentlig del i deras liv och om de skulle förnekas den 

skulle de uppleva en brist i sina liv.43 

 

Robertson inser dock även han att det kan finnas faktorer som kan förminska den reproduktiva 

rättigheten: 

…Such a presumption does not mean that reproductive choices are without 

consequence to others, nor that they should never be limited. Rather, it means that 

those who would limit procreative choice have the burden of showing that the 

reproductive actions at issue would create such a substantial harm that they could 

justifiably be limited.44 

Han hävdar därmed att det krävs ett starkt skäl för att man ska kunna begränsa någon annans 

reproduktiva rättighet. Det starka skälet måste medföra en sådan skada att det kan berättiga en 

begränsning. Senare i sin bok ger han ett exempel på ett sådant starkt skäl: “A situation that 

might justify such a limitation would be severe overpopulation, but such a restriction would have 

to be equitably distributed and structured to minimize coercion and unwanted bodily 

intrusions.”45 

 

Historien är full av försök att begränsa individers reproduktiva rättigheter. Conly ger ett antal 

exempel på sådana i sin bok.46 Det genomgående temat är personer i maktpositioner som försöker 

inskränka på minoriteters rättigheter, ofta med statens bästa i åtanke. Av Robertsons ord framgår 

det tydligt att de eventuella restriktionerna skulle vara tvungna att uppfylla ett antal moraliska 

kriterier, men även att en allt för överbefolkad värld likafullt skulle kunna rättfärdiga en moraliskt 

acceptabel form av restriktioner. Ett förtydligande som här kan vara värt att göra är det mellan 

reproduktion och att uppfostra. För vissa finns det en längtan efter att ha biologisk avkomma, 

                                                 
42 Conly, p.19. 
43 Overall, p.21. 
44 Robertson, p.24. 
45 Robertson, p.37.  
46 Conly, p.20. 
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medan andra har ett behov av att uppfostra, att ha en familj.47 För de flesta hänger dessa två 

drivkrafter ihop, men ibland behöver man se på dem som separata faktorer. När det kommer till 

en förslagen restriktion på reproduktionen kan det vara värt att nämna att den restriktionen skulle 

åsyfta biologiska barn. Skulle man utöver det önska, ha förutsättningarna för och tillgång till fler 

barn skulle det inte vara omoraliskt att uppfostra de redan existerande barnen. 

 

Skyldigheter 

Om vi nu väljer att acceptera den reproduktiva rättigheten som en väsentlig del av mångas liv, då 

vore det även klokt att se till de skyldigheter som den rättigheten medför. Moralfilosofen Bonnie 

Steinbock formulerar det väl när hon hävdar att: “The idea motivating this principle is that 

becoming a parent is not solely, or even primarily, a right. It is also, and primarily, an awesome 

responsibility.”.48 Reproduktion medför onekligen ett ansvar gentemot en hypotetisk, framtida 

person, den person som skapas av handlingen. Man skulle kunna hävda, som Steinbock gör, att: 

“A principle of parental responsibility should require of individuals that they attempt to refrain 

from having children unless certain minimal conditions can be satisfied.”49 Det vill säga att det är 

föräldrarnas ansvar att ge sina hypotetiska barn de bästa förutsättningarna för ett gott liv, inom 

rimliga begränsningar. Ett gott liv skulle i detta sammanhang kunna innefatta en chans till en 

framtid i en värld som inte kollapsat under en alltför stor befolkningsmängd. Vilket i sin tur 

skulle medföra ett ansvar att begränsa reproduktionen. Det finns de som här skulle formulera ett 

motargument baserat på det utilitaristiska perspektivet, som menar att den bästa handlingen är 

den som maximerar lyckan. I detta fall skulle argumentet, enligt Overalls tolkning, snarare 

medföra en skyldighet att öka sin reproduktion, då det skulle resultera i fler individer som får en 

chans till liv. Detta skulle, enligt utilitarismen öka lyckan, oavsett hur låg livstandarden skulle bli. 

Dock kan det vara klokt, som Overall argumenterar, att inse att den maximala lyckan av 

nödvändighet inte uppkommer genom att maximera reproduktionen, speciellt inte i en 

överbefolkad värld, där livsstandarden skulle sjunka med varje ny individ.50  

                                                 
47 Conly, p.39. 
48 Steinbock, p.164. 
49 Bonnie Steinbock & Ron McClamrock, When Is Birth Unfair to the Child? The Hastings Center Report, Vol.24(6), 1 November 1994, pp.15-
21. doi: 10.2307/3563460 
50 Overall, p.75. 
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Att skaffa barn eller inte har alltid betraktats som ett av de mest personliga beslut som en eller två 

individer kan göra. Man har tagit beslutet baserat på sin egen situation, utan att se längre än sin 

egen brevlåda.51 I och med världens globalisering har situationen dock förändrats. Beslutet är inte 

längre privat. Det påverkar inte bara föräldrarna, utan det påverkar även grannarna, samhället, 

världen i stort och kanske viktigast, de framtida människorna. Som vi redan konstaterat har 

föräldrarna en skyldighet gentemot det hypotetiska barn som de planerar att skaffa, men då detta 

barn mest troligt med tiden kommer att bli en fullt fungerande person i samhället inverkar 

föräldrarnas beslut därmed på samhället. Barnet, speciellt barn i industriländer, har en livstid av 

förbrukning framför sig och med varje plastvattenflaska de dricker inverkar de på förstörelsen av 

planetens resurser. Denna förbrukning inverkar på planeten redan nu, men den kommer även 

påverka planetens framtid, vilket medför att föräldrarnas beslut har en inverkan på framtida 

människor. När barnet sedan blir äldre kanske även hen önskar att reproducera sig och så 

fortsätter cykeln. 

 

Problemet som nu finns, som vi inte tänkte på tidigare, är just hur denna reproduktion och 

förbrukning påverkar framtiden. Många tröstade sig förut med att konsekvenserna från denna 

reproduktion och förbrukning skulle komma först i framtiden, men framtiden är nu här och vi har 

redan börjat se tecken på vilken skada vi har orsakat vår planet.52 De framtida människorna 

kommer att betala för vår förbrukning och reproduktion. Sett till de redan konstaterade effekterna 

av vår masskonsumtion kan man enkelt konstatera att vi människor som art lever en långtifrån 

hållbar livsstil. Forskningen debatterar utsträckningen av miljöförstörelsen, men majoriteten är 

överens om att vi måste ändra vårt beteende innan det är för sent.53 Så länge befolkningsmängden 

fortsätter öka, kommer vår gemensamma konsumtion att öka och även om framtiden 

förhoppningsvis medför en mer miljöanpassad livsstil, så ser det i nuläget, enligt forskningen, 

inte lovande ut för de framtida generationerna.54 

 

Här kan vi inte undvika att nämna Derek Parfits så kallade ”Non-Identity Problem,” som är en 

problematik som bygger på att föräldrar aldrig kan skada ett barn sett till deras beslut rörande 

                                                 
51 Overall, p.174. 
52 Conly, p.5. 
53 Conly, p. 8 
54 Conly, p. 8 
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reproduktion.55 Många av dessa framtida barn skulle inte finnas om vi hade begränsat vår 

reproduktion. Därför kan man, enligt Parfit, ifrågasätta vilket ansvar vi har gentemot dem, om vi 

ens har något ansvar alls, då vårt beslut att begränsa oss ändå skulle resultera i att de aldrig 

existerade. Frågan blir om icke existens är bättre än ett miserabelt liv.56 När det kommer till detta 

dilemma passar Steinbocks ord väl, när hon säger att: “People have a right not to be brought into 

the world, where their births can be avoided, unless they can be reasonably assured of a decent 

minimum of the goods that life has to offer.”57 Steinbock menar att dessa barn har en moralisk 

rätt att inte bli födda, om vi utgår från att konsekvenserna av överpopulation i slutändan kommer 

att leda till ett liv som inte uppfyller minimistandarden. Detta låter svårt att föreställa sig, men 

sett till statistiken om det ökade behovet av mat och energi, är det tyvärr långt från orealistiskt. 

Speciellt när man tar in den orättvisa resursfördelningen som fortfarande är ett stort problem och 

som redan nu leder till onödig svält.58 Angående den andra sidan av detta argument, den som 

berör de barn som skulle ha existerat oavsett eventuella begränsningar av reproduktionen, går det 

inte att förneka att vi har ett ansvar gentemot dem, de är vår framtid. Deras ofrånkomliga existens 

berättigar faktumet att vi har ett ansvar gentemot framtida personer. 

 

Vi har dock inte alla samma förutsättningar och därmed, i min mening, inte samma ansvar. 

Industriländer, som exempelvis USA och större delen av Västeuropa, har ett ännu tyngre ansvar 

på sina axlar. Det är nämligen de som av flera orsaker måste leda utvecklingen. En utveckling 

som av nödvändighet inte bara skulle innefatta en befolkningsminskning, utan spridning av 

kunskap i allmänhet, och mer specifikt kunskap kring reproduktion, jämställdhet och hållbarhet. 

Den första orsaken till att detta är industriländernas ansvar är att industriländerna inte kan kräva 

någonting från utvecklingsländerna som de själva inte är redo att uppoffra.59 Den andra är att det 

till stor del är industriländernas fel att vi nu befinner oss i denna situation, de har trots allt stått 

och fortfarande står för majoriteten av förbrukningen.60 Kunskap är också än viktig bidragande 

faktor. Industriländerna har den nödvändiga kunskapen för att uppmärksamma problemet och 

göra någonting åt det, samt de nödvändiga medlen för att begränsa reproduktion utan orealistiska 
                                                 
55 Derek Parfit, Reasons and Persons. Oxford Scholarship Online Monographs. 1986, p.351. 
56 Parfit, p.351. 
57 Bonnie Steinbock, Wrongful Life and Procreative Decisions, pp.155-178 in Roberts, Melinda and Wasserman, David (eds.). Harming Future 
Persons: Ethics, Genetics and the Nonidentity Problem, International Library of Ethics, Law and the New Medicine 35, Springer Science & 
Business Media B.V. 2009. doi: 10.1007/978-1-4020-5697-0, p.166. 
58 Conly, p.15. 
59 Overall, p.178. 
60 Overall, p.178. 
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uppoffringar i form av avhållsamhet. Spridningen av denna kunskap målet, men likaså kommer 

det initiativet att ta tid, varav att industriländerna bör föregå med gott exempel och börja begränsa 

sin egen reproduktion snarast. 

 

Alternativ 

Om vi nu väljer att acceptera premisserna som kommit upp i diskussionen så här långt, då följer 

dilemmat kring vad vi kan göra för att påverka framtiden. Praktiskt sett finns det fem olika 

alternativ rörande hur vi kan fortsätta från denna punkt. Det finns två ytterligheter, en 

maximeringsprincip, där vi medvetet skulle försöka öka vår befolkningsmängd genom att skaffa 

fler barn per kvinna. Liksom den andra ytterligheten där vi helt och hållet skulle undvika 

reproduktion och som art dö ut inom de närmast hundra åren. Ingen av dessa ytterligheten är 

relevant att diskutera här, då tanken med denna uppsats bygger på principen kring ett hållbart 

samhälle där vi som art skulle överleva. Därför kommer fokus istället läggas på tre förslag som är 

realistiska sett till statistiken som presenterades tidigare. Det första förslaget utgår från att vi inte 

gör någonting alls. Vi låter helt enkelt befolkningsmängden kontrollera sig själv. Den andra 

förslaget utgår från Overalls ersättningsfilosofi där varje person är berättigad att ersätta sig själv 

med ett barn.61 Det tredje och sista förslaget utgår från Conlys filosofi där varje par endast är 

moraliskt berättigade ett barn.62 Nedan följer en utförligare genomgång av alternativen, samt 

deras för- och nackdelar. De diskuteras i tur och ordning och stycket avslutas sedan med att det, 

enligt mig, mest gynnsamma alternativet väljs ut. Sista delen av uppsatsen kommer sedan att 

bemöta den eventuella problematiken som alternativet kan medföra. 

 

Fortsätta som vi gör 

I början av diskussionen nämndes den uppskattade ökningen sett till behov av mat och energi. 

Båda dessa undersökningen utgick från en befolkningsmängd på över 9 miljarder år 2050, det vill 

säga ungefär den befolkningsmängd vi förväntas ha, förutsatt att vi inte gör någonting åt 

situationen snarast. De årliga koldioxidutsläppen från energikonsumtionen förväntas stiga de 

närmaste åren, för att sedan år 2050 sjunka till ungefär samma nivå som den var på i början av 

                                                 
61 Overall, p.183. 
62 Conly, p.2. 
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2000-talet.63 De påstår att vi har till ungefär år 2030 på oss att vända koldioxidutsläppskurvan om 

vi vill rädda världen.64 Sett till den förutspådda födelsestatistiken känns det målet närapå 

ohållbart. Det skulle, sett till förutsättningarna, då bli svårt att tillfredsställa individernas mest 

grundläggande behov, sett till mat och energi. Därför känns det ohållbart att fortsätta som nu, 

med okontrollerad reproduktion, förutsatt att vi vill att våra barn ska ha ungefär samma 

förutsättningar i livet som vi själva nu har, sett till energi och mat. Sett till de reproduktiva 

rättigheterna finns det inte heller någonting som talar för att vi ska ha en rättighet till obegränsad 

reproduktion, speciellt inte på bekostnaden av vårt samhälle. 

 

Två barn per par 

Overall förespråkar en filosofi där varje individ, i de industrialiserade länderna, endast skulle vara 

moraliskt berättigad att duplicera sig själv, det vill säga att varje individ skulle vara berättigad ett 

”eget” barn.65 Detta baseras på att barn i industriländerna generellt förbrukar avsevärt mer av 

jordens resurser i förhållande till barn i utvecklingsländerna,66 samt att människorna i 

industriländerna har resurserna och kunskaperna som är nödvändigs för att reducera 

födelseantalet.67 Overall argumenterar även att detta inte borde vara en orealistisk uppoffring sett 

till att födelseantalen redan sjunkit de senaste åren, men hon är ändå noga med att påpeka att hon 

endast förespråkar en moralisk rekommendation och ingen statlig restriktion.68 Ett faktum som 

dock Overall utelämnar är den marginella sänkningen hon förespråkar; majoriteten av 

industriländerna har redan ett generellt födelseantal på 2,1 barn per kvinna så en sänkning till 2 

skulle endast inverka marginellt på statistiken. Liksom att mer än halva befolkningsmängden 

utelämnas av hennes rekommendation, vilket får detta alternativ att framstå som lika ohållbart 

som föregående princip. Om Overall istället hade utformat denna rekommendation sett till hela 

världsbefolkningen hade förslaget blivit mer relevant, men det finns ändå de som hävdar att en 

sådan begränsning inte skulle vara tillräcklig.69 Som Conly argumenterar finns det inte heller 

någon reproduktiv rättighet som medför att varje par är berättigade två barn. Den reproduktiva 

rättigheten medför endast en okränkbar rättighet till ett barn. En hel del problematik, som 

                                                 
63 Shell Energy Scenarios 2050 
64 Conly, p.1. 
65 Overall, p.184. 
66 Overall, p.179. 
67 Overall, p.179. 
68 Overall, p.183. 
69 Conly, p.2. 
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kommer att omnämnas senare, hade dock gått att undvika, om man hade valt att acceptera 

Overalls förslag, men i detta fall måste vi väga problematikens konsekvenser mot förslagets 

effektivitet. 

 

Ett barn per par 

Det sista förslaget vi ska se på, är Conlys förslag att begränsa reproduktionen till ett barn per par 

utformat som en global standard, eller som hon formulerar det, ett barn per kvinna.70 Denna 

restriktion är den som skulle ha störst inverkan på vår befolkningsmängd. Skulle vi lyckas 

etablera en global standard till år 2045 skulle vår befolkningsmängd år 2100 endast beräknas vara 

cirka 3,45 miljarder.71 Det vill säga närmare en tredjedel av vad den annars beräknas vara. Detta 

skulle, enligt Conly, avsevärt förbättra våra förutsättningar att, som art, leva hållbara liv, likasom 

avsevärt minska våra utsläpp av växthusgaser.72 Ytterligare fördelar kan spekuleras medfölja, 

som utrotningen av svält, likasom många sjukdomar, men då det inte finns några garantier för 

detta kan dessa argument inte inkluderas i resonemanget. Det går dock att konstatera att denna 

avsevärda befolkningsminskning, för oss som art, avsevärt skulle förbättra våra chanser till 

överlevnad.  Detta förslag skulle inte heller, av nödvändighet, behöva kränka någons 

reproduktiva rättigheter, sett till att alla skulle vara moraliskt berättigade att skaffa ett barn, det 

barn som den reproduktiva rättigheten berättigar dem. Den fundamentala reproduktiva rättigheten 

skulle i och med det vara tillfredsställd. Därmed kan man argumentera att detta är det bästa 

förslaget i nuläget, sett till våra förutsättningar som art. Denna teori skulle dock, om inte rätt 

genomförd, kunna medföra flertalet andra problem, sett till de moraliska rättigheterna. Den 

problematiken kommer att diskuteras och bemötas här nedanför. Overalls förslag på två barn per 

par skulle, tillämpat på en global skala, medföra färre problem, men samtidigt skulle det inte 

heller medföra någon nämnvärd befolkningsminskning, endast en befolkningsstabilisering. 

Overalls alternativ skulle dock kunna vara ett bra sätt att hålla befolkningsmängden på en stabil 

nivå, efter det att befolkningsmängden nått en hållbar nivå.  

                                                 
70 Conly, p.2. 
71 Conly, p.219. 
72 Conly, p.9. 
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Problematik 

Komplikationer med konceptet 

Att införa en restriktion för fortplantning, lagstadgad eller endast formulera som en moralisk 

rekommendation, är inte en populär idé. Politiker undviker ämnet då de inte vill förlora röster,73 

på samma sätt som läkare endast kan rekommendera måttfullhet till sina patienter.74 Orsakerna 

till folks motvilja kan variera, för vissa skulle en sådan restriktion kränka deras trosuppfattning, 

eller inskränka på deras personliga önskemål om att ha en stor familj.75 För andra skulle en sådan 

restriktion medföra negativa associationer till bland annat Kinas tidigare enbarnslag,76 eller 

någon av USA:s många tvångssterilisationer.77 Många skulle säkerligen föredra att själva fatta 

besluten rörande sin egen reproduktion, snarare än att låta staten inverka.78 Overall argumenterar 

även att eventuella restriktioner skulle kunna framstå som orättvisa, eftersom individer i 

framtiden förhoppningsvis inte skulle vara tvungna att göra samma uppoffringar, efter att 

befolkningsmängden nått en hållbar nivå.79 

 

En restriktion, rekommenderad eller lagstadgad, behöver dock av nödvändighet inte vara en 

negativ sak. Som Robertson formulerade det tidigare är en restriktion tänkbar, sett till att den 

skulle vara väl motiverat, rättvist distribuerad, samt strukturerad att den minimerar tvång och 

kränkningar av individens kropp och rättigheter.80 För ett exempel på en lyckat genomförd 

reproduktiv restriktion, kan man se till Bangladesh. Trots att de var ett av Asiens fattigaste länder 

och hade en av de högsta fertiliteterna, lyckades de på bara några decennier, med hjälp av ett 

familjeplaneringsprogram sänka fertiliteten till just över två barn per kvinna.8182 Där har 

förändringen även bidragit till en positiv utveckling där kvinnan av nödvändighet inte längre 

måste stanna i hemmet, vilket är ett steg på vägen mot ett jämställt samhälle.83 Utformad rätt, 

                                                 
73 Conly, p.5. 
74 Overall, p.178. 
75 Conly, p.5. 
76 Conly, p.20. 
77 Leonardo Pegoraro, Second-rate victims: the forced sterilization of Indigenous peoples in the USA and Canada. Settler Colonial Studies, 23 
September 2014, pp.1-13. doi: 10.1080/2201473X.2014.955947. 
78 Conly, p.20.  
79 Overall, p.181. 
80 Robertson, p.37.  
81 United Nations, World Population Prospects 
82 John C. Caldwell, Bruce Barkat-E-Khuda, Indrani Caldwell, Pat Pieries & Pat Caldwell, The Bangladesh Fertility Decline: An Interpretation. 
Population and Development Review, March 1999, Vol.25(1), pp.67-84. doi: 10.1111/j.1728-4457.1999.00067.x. 
83 Rosling 
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med de mänskliga och reproduktiva rättigheterna i fokus, behöver därmed en restriktion, av 

nödvändighet, inte inverka negativt på individens liv. 

 

Oregelbundna familjer 

När Conly förespråkar enbarnsfilosofin utgår hon väldigt simplifierat från ett barn per kvinna,84 

eventuellt har hon baserat sin formulering på FN:s statistik som också utgår från barn per kvinna. 

Denna formulering av förslaget är dock ohållbar i dagens samhälle. Familjekonstellationerna har 

förändrats de senaste årtiondena och man kan inte längre utgå från det traditionella paret med en 

man och en kvinna. Denna utveckling kan dock inte få inverka på individernas rättigheter till 

reproduktion. Som Overall konstaterar har alla samma rätt till reproduktion, helt oavsett sexuell 

läggning och civiltillstånd.85 Detta orsakar dock problematik sett till enbarnsfilosofin, då en 

formulering som ”ett barn per kvinna”, exempelvis skulle hindra två homosexuella män från att 

skaffa ett gemensamt barn. Formuleringen ”ett barn per par” skulle på liknande sätt utesluta 

eventuella singlar som önskar skaffa barn.86 Dessa exempel och fler därtill skulle därmed 

försvåra situationen för många par och singlar som skulle önska att skaffa barn. Speciella villkor 

skulle därmed vara tvungna att införas för att ingens reproduktiva rättighet skulle kränkas, liksom 

för att bevara rättvisan i genomförandet. Speciellt ensamstående som önskar skaffa barn skulle 

orsaka problematik sett till formuleringen ett barn per par. Man skulle dock, baserat på en 

rättviseprincip kunna formulera teorin som: ett halvt barn per individ, vilket skulle innebära att 

alla individer, oavsett civiltillstånd och sexuell läggning skulle vara berättigade att få bidra till 

skapandet av ett barn. Denna formulering respekterar alla individers rättigheter och skulle vara 

genomförbar, även om den i praktiken skulle kunna medföra problem för enstaka individer, 

exempelvis vid nya relationer efter skilsmässor. Två barn per par-filosofin skulle undvika detta 

problem. Dock är detta problemet i min mening inte stort nog, för att som Overall, använda det 

för att utesluta enbarnsfilosofin. Det är onekligen ett problem, men det skulle inte vara ohållbart 

att utforma ett regelverk som bevarar enbarnsfilosofin, samtidigt som den respekterar de nya 

familjekonstellationerna.  

                                                 
84 Conly, p.2. 
85 Overall, p.184. 
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Könsselektion 

Ett problem som ofta uppkommer när man pratar om reproduktiva rättigheter är könsselektion. 

Rädslan finns att enbarnsfilosofin skulle motivera föräldrar att enbart skaffa pojkar, i länder där 

pojkar fortfarande skattas högre än flickor.87 Detta skulle onekligen kunna bli ett stort problem 

sett till den potentiella lyckan för framtida generationer. Dock existerar redan detta problem i 

länder utan reproduktiva restriktioner och kärnan till problemet är, som Conly konstaterar, inte 

reproduktiva begränsningar, utan sexism.88 Det är sedan länge konstaterat att vi behöver bekämpa 

sexism och reproduktiva restriktioner kan i teorin vara ett sätt att bidra till den kampen. Kvinnor i 

utvecklingsländerna, som de i Bangladesh, skulle inte längre vara tvungna att vara hemma med 

barnen hela tiden. En begräsning till ett barn per familj skulle frigöra kvinnans tid och hon skulle 

få en annan möjlighet till utbildning och jobb. Tillsamman med andra åtgärder skulle detta kunna 

bidra till att få ut fler kvinnor i arbetslivet, vilket i sin tur skulle vara ett steg på vägen i att 

förbättra jämställdheten i många länder. Denna utveckling skulle förhoppningsvis i sin tur leda 

till att preferenser för pojkar skulle minska.89 

 

Kultur 

Ett annat problem som ofta uppkommer är rädslan för att förlora sin kultur. Det finns exempel i 

båda Ryssland90 och Kanada91 där individer fruktar att deras kulturer kommer att försvinna om 

inte födelsetalet i landet ökar. De kulturella gränserna i världen håller redan på att suddas ut, allt 

eftersom vi blir mer beresta och allmänbildade.92 Det aktuella problemet skulle dock enkelt 

kunna lösas med hjälp av immigration, då nyanlända kan ta till sig och bevara kulturen lika bra 

som en inhemsk individ, även om man givetvis inte har någon rätt att förvänta sig att de 

nyanlända ska ge upp sin tidigare kultur. Dock verkar inte detta vara vad de beklagande 

individerna eftertraktar, de vill inte bara ha mer invånare, de vill ha invånare av en specifik 

identitet, närmare bestämt en specifik rasidentitet.93 Detta är i Conlys ord rasism, 94 på samma 

sätt som problemet tidigare var sexism. Vilket är varför detta problem som baseras på ett 

önskemål att öka födelseantalet hos en specifik ras, i min mening, inte är värt att debattera. Igen 
                                                 
87 Overall, p.182. 
88 Conly, p.25. 
89 Conly, p.25.  
90 Conly, p.24. 
91 Overall, p.178. 
92 Conly, p.208. 
93 Conly, p.205. 
94 Conly, p.24. 
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är det vår åsikt som måste förändras, och därför utgör detta problem inte något hinder för 

enbarnsfilosofin. 

 

Syskon 

Det går att debattera vilken inverkan det skulle ha på samhället om standarden blev ett barn per 

familj, det vill säga att majoriteten av alla barn skulle växa upp utan syskon. Vissa anser att 

ensamma barn går miste om något då de inte får uppleva en syskonrelation, även om forskningen 

visar på att föräldrarnas samspel med barnen är det som huvudsakligen inverkar på deras 

karaktär.95 Conly och Overall ser båda detta som en relevant faktor. Overall argumenterar, 

baserat på sina egna åsikter, att restriktionen till ett barn per familj skulle inverka negativt på det 

ensamma barnet som då skulle gå miste om lärdomarna som finns att hämta från en 

syskonrelation.96 Conly baserar sina argument på forskning som utförts kring ämnet och 

konstaterar att det inte än finns några bevis på att ensamma barn skulle ha andra förutsättningar 

än barn med syskon.97 Hon konstaterar även att barn inte har någon rättighet till syskon,98 samt 

att det, i en generation av ensamma barn, skulle finnas möjligheter att utforma en ny social kultur 

där barnen inte av nödvändighet skulle behöva vara ensamma.99 De svenska förskole- och 

dagbarnsvårdarkulturerna är passade exempel på platser där ensamma barn kan få utvecklas 

socialt, i syskonliknande situationer. 

 

Ett annat relevant problem, som ingen av filosoferna diskuterar är det rörande eventuella 

räddarsyskon (savior sibling). Detta problem är kanske inte allt för vanligt, men det förekommer, 

vilket gör att det är relevant att diskutera. Ett räddarsyskon är ett barn som skapas med avsikten 

att rädda ett äldre syskons liv.100 Detta sker då det äldre syskonet är i behov av biologiskt 

material, exempelvis benmärg och räddarsyskonet föds enkom för att ofrivilligt bistå med detta 

biologiska material till det äldre syskonet. Enbarnsfilosofin skulle i teorin helt utesluta denna 

praxis, som förövrigt redan är högst moralisk ifrågasättbar.101 Detta problem skulle därmed 

medföra en svår avvägning av var man ska dra gränsen. Behovet av vissa av dessa räddarsyskon 

                                                 
95 Conly, p.26. 
96 Overall, p.182. 
97 Conly, p.210. 
98 Conly, p.213. 
99 Conly, p.26. 
100 Overall, p.81. 
101 Overall, p.81. 
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skulle kunna avvärjas med hjälp av utförligare information och promotion av register som 

Tobiasregistret.102 Då tekniken för stamcellsdonation har förbättrats avsevärt de senaste åren 

skulle säkerligen fler människor vara intresserade av att rädda liv, visste de bara om 

möjligheterna. Problemet kring räddarsyskon kvarstår dock och jag har inget bra svar kring 

moralen på den frågan. I situationer där dessa barn likaså skulle älskas, samt skulle rädda sina 

syskons liv, är det svårt att se deras födelse som något negativt. Dock skulle människor, sett till 

enbarnsfilosofin, kunna se det som orättvis om vissa moraliskt skulle berättigas fler barn, även 

om det är för att rädda det första barnet. Man skulle emellertid här kunna argumentera för att 

andra moraliska faktorer, som rätten till liv, väger tyngre än den moraliska skyldigheten att 

begränsa sin reproduktion. Detta är ett svårt problem, men i min mening inte vanligt nog för att 

utgöra ett riktigt hinder för enbarnsfilosofin. 

 

Tvillingar, trillingar och så vidare, som sker naturligt, skulle även de medföra en problematik. Då 

målet är att inte kränka någons kropp eller rättigheter går det inte att, ur ett moraliskt perspektiv, 

påtvinga dessa personer någon restriktion. Det går givetvis att moraliskt fördöma personer som 

försöker att få tvillingar med hjälp av medicinska medel, men för dem som får det naturligt, är det 

svårt att moraliskt fördöma dem, då det trots allt inte var deras val. På samma sätt skulle det 

säkerligen vara ekonomiskt ohållbart att begränsa implantat till endast ett embryo per omgång. 

 

Det optimala barnet 

En eventuell ytterligare konsekvens som skulle kunna härstamma från enbarnsfilosofin, skulle 

vara att föräldrarna skulle ha högre förväntningar på det ensamma barnet. Denna oro härstammar 

från Kina där föräldrarna ställer väldigt höga krav på sina ensamma barn.103 Teorin är att flera 

syskon skulle fördela föräldrarnas krav och därmed minska förväntningarna på det individuella 

barnet. Conly hänvisar dock till forskning som visat på att Kinas situation var orsakad av kultur, 

snarare än enbarnsfilosofin.104 

 

En restriktion till ett barn per par skulle eventuellt även kunna medföra en ökning av 

provrörsbefruktning (IVF) och preimplantatorisk genetisk diagnostik (PGD), då ett påtvingat 

                                                 
102 Sveriges stamcellsgivarregister 
103 Conly, p.211. 
104 Conly, p.211. 
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medvetnare val kring reproduktion skulle kunna medföra att föräldrarna vill kontrollera barnets 

förutsättningar i livet. Detta skulle kunna vara positivt i den meningen att flertalet genetiska 

sjukdomar skulle kunna undvikas, men risken skulle dock finnas att även andra justeringar skulle 

ske. I och med att föräldrarna bara har ”en chans”, skulle de eventuellt vilja fatta det mest insatta 

beslut de kan. Moralen bakom denna teknik är en helt annan fråga, men det som är relevant att se 

är att enbarnsfilosofin eventuellt skulle kunna medföra en ökning av användandet av dessa 

tekniker, på gott och ont. Rörande dessa tekniker brukar många även där diskutera den eventuella 

risken för ökade krav och orealistiska förväntningar på barnen.105 Detta sett till teorin att 

föräldrarna som tillämpar dessa tekniker för icke-sjukdomsrelaterade gener, redan söker någon 

form av perfektion. Förenat med den press vissa föräldrar redan kommer att ställa på sina 

ensamma barn, är risken stor att förväntningarna blir för höga, vilket mest troligt leder till olycka 

för alla involverade parter. Detta problem skulle vara bekymmersamt, men det finns redan i 

dagens fria samhälle många exempel på föräldrar med orealistiska förväntningar på sina barn. 

Enbarnsfilosofin skulle kunna öka problemet, men är man bara medveten om denna eventualitet 

kan personer inom mödravården arbeta förebyggande tillsammans med föräldrarna och försöka 

motverka problemet. 

 

Tillämpning 

Den sista och kanske största problematiken är den som skulle kunna uppkomma, beroende på hur 

man skulle genomföra tillämpningen av enbarnsfilosofin. Som redan konstaterat, har tidigare 

regleringar av reproduktion sällan gått bra. Både Conly och Overall diskuterar utförligt kring hur 

man skulle kunna genomföra detta förslag, utan att kränka någons rättigheter. Overall betonar att 

hon inte förespråkar någon laglig restriktion med rättsliga åtgärder.106 Hon ifrågasätter även 

sociala medel, som bidrag och ökade skattekostnader. Istället förespråkar hon moraliskt ansvar, 

där det är varje individs ansvar att själva begränsa sin egen reproduktion. Conly ser däremot inte 

lika hoppfullt på människornas moraliska ansvar, utan förespråkar sanktioner där böter och 

bidrag skulle kunna användas för att uppmuntra reproduktiva restriktioner.107 Hon betonar att den 

negativa associationen folk har till restriktioner, generellt är associerad till tvångssterilisation 

                                                 
105 Julian Savulescu, Procreative Beneficence: Why We Should Select the Best Children, Bioethics, Vol.15(5-6), October 2001, pp.413-426. doi: 
10.1111/1467-8519.00251 
106 Overall, p.184. 
107 Conly, p.135. 
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eller abort. Hon betonar att restriktionerna, av nödvändighet, inte behöver kränka någons 

kroppsliga rättigheter, samt att det är orealistiskt att förvänta sig fullständig efterlevnad, då ingen 

lag har den kraften.108 

 

Overall avfärdar lagstadgade restriktioner då hon anser att det skulle försämra kvinnans redan 

svåra situation,109 men sett till dessa två alternativ, upplever jag ändå sociala hjälpmedel som det 

mest realistiska redskapet för att uppnå en hållbar värld. Utöver sociala hjälpmedel skulle vi även 

kunna inspireras av Bangladesh och deras informationsprojekt.110 De spred budskapet och 

kunskap kring reproduktion och förbättrade avsevärt landets förutsättningar. Med tiden skulle 

sedan förhoppningsvis den sociala standarden förändras och det skulle anses omoraliskt att ha 

mer än ett barn per par. I industriländerna skulle det vara förhållandevis enkelt att tidigt 

implementera restriktionen, sett till tillgången av preventivmedel och kunskap, medan det i 

utvecklingsländerna skulle vara klokt att inleda med information och kunskap kring reproduktion, 

innan några faktiska restriktioner genomförs. Detta då man inte kan förvänta sig att någon ska ta 

hänsyn till restriktionen utan vare sig förståelse av den, eller de nödvändiga praktiska medlen. 

Alla former av restriktioner, moraliska eller lagstadgade, skulle dock kunna medföra svåra beslut 

för individen då de reproduktiva besluten i slutändan ändå alltid är individens att ta. Sanktioner 

som böter och bidrag för att minska reproduktion skulle kunna öka frekvensen av aborter av 

oplanerade graviditeter. I dessa situationer skulle det alltid vara kvinnans val, men den sociala 

påtryckningen skulle då kunna få kvinnan att fatta beslut som hon annars aldrig skulle tagit. Även 

om kunskap och tillgång till primitivmedel skulle kunna minska frekvensen av dessa situationer, 

finns det inget säkert, moraliskt acceptabelt sätt, att fullständigt undvika dem. Balansgången är 

därmed hårfin mellan att rädda mänskligheten genom en befolkningsminskning och att respektera 

både individens- och de reproduktiva rättigheterna.  

                                                 
108 Conly, p.135. 
109 Overall, p.184. 
110 Caldwell, et al. 
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Avslutning 

Sammanfattning 

I denna uppsats har jag tittat närmare på reproduktiva rättigheter i förhållande till överpopulation. 

Jag började med att ta en närmare titt på de praktiska aspekterna och problemet, för att bilda en 

uppfattning om hur aktuellt och relevant detta problem är. Den efterföljande diskussionen 

inleddes med en översikt av några av de relevanta åsikterna i ämnet, för att sedan fortsätta med en 

analys av rättigheter och skyldigheter i förhållande till reproduktion. Där konstaterade jag att den 

reproduktiva rättigheten fortfarande, i den överbefolkade världen, medför en rätt till 

reproduktion, men att denna rättighet inte är obegränsad. Baserat på denna slutsats genomfördes 

en analys av de aktuella alternativ som finns, där enbarnsfilosofin framstod som det mest 

gynnsamma alternativet. Med utgångspunkt i enbarnsfilosofin undersöktes sedan den problematik 

som filosofin eventuellt skulle kunna medföra. Dessa problem diskuterades var för sig. Många av 

dem visade sig kräva utförligare överväganden än de kunde få här, men inget problem framstod 

dock som ett verkligt hinder för en tillämpning av teorin. 

 

Slutsatser 

Det går som redan omnämnts att diskutera problemet som överpopulation utgör och det finns 

delade meningar i diskussionen kring om vi ens bör agera i förhållande till den. Baserat på den 

senaste statistiken från FN och Conlys argument, anser jag, att problemet är mer än aktuellt och 

att vi borde handla snarast. Målet för denna uppsats var att undersöka hur den aktuella 

överpopulationen inverkar på den reproduktiva rättigheten. Diskussionen som byggde på ett antal 

moralfilosofiska argument, visade på att rättigheten till reproduktion i det närmaste är okränkbar, 

men att den inte är obegränsad. En situation som överpopulation kan berättiga reproduktiva 

restriktioner. 

 

Nästa fråga var hur vi sedan kan gå vidare från denna punkt, där vi har konstaterat att världen är 

överbefolkad och att detta bör medföra reproduktiva restriktioner. Då visade sig enbarnsfilosofin, 

i min mening, vara det starkaste av alternativen. Overalls teori med två barn per par medförde 

inte lika många problem, men även tillämpad på en global standard (som hon argumenterade 
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emot), skulle den resulterande befolkningsminskningen vara försumbar. Enbarnsfilosofin (ett 

barn per par) var realistiskt tillämpningsbar och det fanns, i min mening, inga tillräckligt starka 

motargument. Genomförandet av teorin skulle även medföra en förhållandevis snabb 

befolkningsminskning, vilket enligt många är nödvändigt. Enbarnsfilosofin visade sig i den 

moraliska analysen vara etiskt acceptabelt och var därmed, enligt mig, det bästa alternativet, då 

dess effekt skulle vara den mest märkbara och kanske det bästa sättet att rädda oss själva och vår 

planet. 

 

Reproduktiva rättigheter i förhållande till överpopulation, är och har det senaste decenniet varit 

ett aktuellt ämne. Diskussionen har bemötts från ett antal perspektiv, där utvecklingen har gått 

från förnekelse till böcker som Conlys där argumentet är tydligt och i mångas mening 

provocerande. Denna uppsats har skrivits i Conlys anda, där ungefär samma slutsats har nåtts: vi 

borde handla och vi borde göra det snarast. För att påbörja denna utveckling är kunskap det 

viktigaste medlet och för att övertyga allmänheten behövs ytterligare forskning inom området, 

både sett till överpopulation och dess relation till reproduktiva rättigheter. Okunskap och 

förnekelse är mänsklighetens största fiende.  
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