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Abstract 

The One-Child Policy was implemented in China in order to reduce the high population and 

the problems related to it. The implementation of the One-Child Policy has had great impact 

on the issues regarding equality, which can be seen in the male-female birth ratio among other 

things.  

This essay is a text analysis from a philosophical point of view where I have assessed the 

One-Child Policy issue using several different ideas by utilitarian and consequentialist 

thinkers. Through their ideas I have seen different ways of relating to the issues brought by 

the One-Child Policy. The main focus of this essay has been to examine whether or not there 

have been any positive or negatives effects on the equality issue and if a utilitarian way of 

thinking can be justified in this case.  
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1. Inledning 

 

Problemet med Kinas höga befolkningsmängd har diskuterats länge. Hög barnafödsel 

ledde till överbefolkning vilket i sin tur ledde till att man inte kunde försörja hela 

befolkningen med grundläggande rättigheter som till exempel mat. Redan år 1950 

började man införa så kallad familjeplanering vilket innebar att man rekommenderade 

kvinnorna att begränsa sin familjestorlek. Detta ledde till att barnantalet per kvinna 

under tiden 1957-1973 sjönk från 6.21 till 4.51 barn. Runt 1970 blev det även 

påtryckningar på staten ifråga om att undersöka påverkningen på miljö med tanke på 

den stora befolkningsmängden. Även den ekonomiska situationen ökade trycket för 

utvecklingsländer som Kina att begränsa befolkningsmängden. Bland annat dessa två 

aspekter ledde till att man 1979 införde ettbarnspolitiken.
1
 

Skillnaden mellan ettbarnspolitiken och andra implementeringar ligger i att den 

inte har implementerats i hela landet. Sju stycken provinser har antagit denna regel. I 

dessa ingår Peking, Tianjin, Shanghai, Chongqing, Sichuan och Jiangsu. Dessa sju 

provinser består i 35,9%  av Kinas befolkning. Sex andra provinser antog en två-eller-

fler barns politik, vilken består i 11,2% av befolkningen. Resten av landet antog en 

politik grundad på om den förstfödda blir en flicka får man skaffa ett barn till om man 

väntar fyra år innan man skaffar nästa.
2
 

I mitten på 1980-talet upptäcktes stora skillnader städer emellan ifråga om hur 

man implementerade ettbarnspolitiken. Provinserna hade olika straff i frågan om man 

följde regeln eller inte. Medel som att vägra registrera mer än ett barn användes för att 

övertyga folk om att endast skaffa ett barn. Även hårda straff som böter infördes för 

att avskräcka befolkningen. En aspekt av detta var även att staten antog att det var 

kvinnorna som låg bakom befolkningsmängden då det var de som födde barnen. Detta 

ledde till att vissa kvinnor tvångssteriliserades, blev tvungna att göra abort samt 

utsattes för regelbundna födelsekontroller.
3
 

I vanliga fall bör befolkningsfördelningen ligga runt 105 pojkar per 100 flickor. 

Efter att ettbarnspolitiken infördes räknar man med att det manliga könet dominerar. 

Man har uppskattat att det år 2008 låg ungefär 145 pojkar per 100 flickor i Kina. Detta 

fenomen har väckt uppmärksamhet då det finns tillgång till ultraljud där man kan ta 

                                                           
1
 Currier, 2008, s. 368 

2
 Zhu, 2009, s. 118 

3
 Currier, 2008, s. 369 
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reda på om fostret är en pojke eller flicka. Detta leder i sin tur misstanke om att man i 

många fall har aborterat fostret på grund av könstillhörighet. Den kulturärvda 

föreställningen om att man inte ville förbruka sin enda chans att få en pojke gjorde att 

man valde att ta bort många flickfoster. För att motverka dessa orättvisa tankegångar 

har vissa speciella åtgärder tagits där man uppmuntrar familjer att värdera flickor lika 

mycket som pojkar.
4
 

 

1.1 Syfte och Frågeställning  

Syftet med denna uppsats är att undersöka vad en utilitaristisk tolkning av mänskliga 

rättigheter ger för perspektiv på jämställdhetseffekterna av ettbarnspolitiken i Kina. 

 

Uppsatsen behandlar följande frågeställning: 

Hur kan effekterna av Kinas rådande ettbarnspolitik på ojämlikhet mellan 

kvinnor och män förstås ur ett filosofiskt - utilitaristiskt perspektiv? 

 

Frågeställningen kommer att besvaras utifrån följande delfrågor 

– Hur hade John Stuart Mills samt Philip Pettits teorier om utilitarism och 

konsekventialism kunnat tillämpas på detta fenomen? 

– På vilka sätt har de individuella rättigheterna blivit kränkta med utgångspunkt i 

Brian Orends teorier om mänskliga rättigheter? 

– Har det genom ett utilitaristiskt synsätt inneburit några positiva utslag för 

kvinnorna?  

– Vad blir det för eventuella konsekvenser i negativ bemärkelse för flickorna genom 

detta agerande? 

 

1.2 Avgränsning 

Fokus kommer att ligga på de kvinnor och flickor som lever inom ettbarnspolitiken 

och deras situation. Ofödda barn och eventuella kränkningar av deras rättigheter 

kommer inte tas med då det är en annan stor diskussion i sig själv. Uppsatsen kommer 

att begränsas till ett filosofiskt perspektiv.  

 

 

                                                           
4
 Currier, 2008, s. 370 
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1.3 Teori  

John Stuart Mill, Brian Orend samt Philip Pettits filosofiska teorier om mänskliga 

rättigheter, utilitarism samt konsekventialism kommer att verka som primärmaterial i 

uppsatsen, då dessa teorier är viktiga för den diskussionen som ska föras angående 

flickornas situation inom ettbarnspolitiken i Kina. Samt att dessa filosofer har några 

olika teorier angående rättigheter men ändå vissa likheter. De kommer spela den 

viktigaste rollen för uppsatsen i synnerhet John Stuart Mill som har centrala begrepp 

och teorier om utilitarism.  

 John Stuart Mill är en av de ledande filosoferna inom diskussionen om 

utilitarism. Han har även intressanta teorier om jämställdheten mellan kvinnor och 

män samt på vilket sätt kvinnans roll har anpassats till samhället och varför det har 

blivit på detta sätt. Bland annat menar han att den kulturella föreställningen om 

kvinnans plats i samhället är grundat på det antagandet att det skulle ligga i kvinnans 

natur att ha en lägre status i samhället. Detta antagande väger tyngre även om man 

skulle kunna ha en stark argumentation som säger motsatsen. Detta leder till att 

kvinnan oftast får ta ett större ansvar i vissa situationer som till exempel inom 

hushållet men samtidigt får kvinnan en lägre status inom till exempel samhället, vilket 

i sin tur är en negativ effekt då Mill anser att kvinnan och mannen bör ha samma status 

samt att det bör råda jämställdhet.
5
 

John Stuart Mills teorier om utilitarism går ut på att maximera lyckan för flest 

människor. Om flest människor upplever tillfredställelse så rättfärdigar detta att vissa 

människors rättigheter inte blir tillgodosedda. Samtidigt finns det vissa begrepp som 

till exempel rättvisa som väger tungt i förhållande till vissa beslut om utilitarism och 

vilka konsekvenser som blir beroende på vissa beslut.
6
  

Philip Pettits teorier om konsekventialism är även intressanta i förhållande till 

John Stuart Mills teorier om utilitarism. Pettit menar att rättigheter är viktiga anspråk 

och inte bör kränkas. Man bör ta det beslut som gynnar flest människor men bara om 

det inte kränker några grundläggande rättigheter, detta innebär att som 

konsekventialist är det beslut som gynnar flest människor det rätta. Den bedömning av 

vilka konsekvenser som rättfärdigar ett visst beslut ska göras utifrån beslutsfattarens 

perspektiv och vad han borde respektera, en rättighet räknas som ett anspråk som 

                                                           
5
 Mill, 1997, s. 3 

6
 Mill, 2001, s. 137 
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motiverar en sådan respekt. På det viset kan en konsekventialist respektera dessa 

rättigheter.
7
  

Brian Orend menar att rättigheter är individuella och högt prioriterade anspråk 

som inte får överträdas och kränkas. Han har en annan definition på mänskliga 

rättigheter då han menar att utilitarism inte är rättfärdigande då detta begrepp har vissa 

för stora negativa effekter för de människor som drabbas av utilitarism på ett negativt 

sätt. Samt att vissa värderingar som man inte kan bortse från kan bli kränkta, som 

exempel kan nämnas rätten till att bestämma över sina organ om man vill donera eller 

inte.
8
  

 Filosofernas teorier får inte så stor plats i denna del utan kommer istället att 

utvecklas i kapitel tre om utilitaristiska perspektiv på mänskliga rättigheter. Teorin i 

den här uppsatsen är mer än ett analytiskt ramverk och är i själva verket 

huvudpoängen med denna uppsats. 

 

1.4 Metod och Material 

Uppsatsen baseras på ett filosofiskt synsätt där de utvalda filosofernas teorier verkar 

som primärmaterial i synnerhet John Stuart Mills begrepp utilitarism. Även Brian 

Orends och Philip Pettits teorier om mänskliga rättigheter samt konsekventialism 

kommer att diskuteras och tillämpas på fallet Kina och den rådande ettbarnspolitiken. 

Uppsatsen kommer bestå i en textanalys där man identifierar vissa centrala begrepp 

och argument samt slutsatser och skäl. 

  Sekundärmaterialet kommer att presenteras i kapitel två som handlar om 

ettbarnspolitiken i Kina och dess effekter på jämlikhet mellan könen. Detta material 

består i artiklar om Kina och vilka konsekvenser man kan se i och med 

implementeringen av ettbarnspolitiken.  Detta material kommer sedan att tillämpas i 

analysen i förhållande till filosoferna med syfte att svara på frågeställningen, där 

kommer deras teorier sättas i arbete i förhållande till fallet Kina. 

 I fråga om förhållandet mellan teori och empiri så är det den teoretiska 

diskussionen som står i förgrunden i denna uppsats. Tanken med denna uppsats är att 

göra en teoretisk fallstudie där begreppet utilitarism är den teori vars förklaringskraft 

prövas, det fall som teorin prövas på är ettbarnspolitiken i Kina. 

                                                           
7
 Pettit, 1988, s. 46-47 

8
 Orend, 2002, s. 182 
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2. Ettbarnspolitiken i Kina och dess effekter på jämlikhet mellan könen 

 

Hur ska man definiera ett jämlikt samhälle? Det finns alltid olika åsikter och 

diskussioner om detta. Vad det är samt hur det ska uppnås på bästa och mest effektiva 

sätt. Att börja med att skapa jämlikhet mellan könen kan ha utgångspunkt i olika 

tillvägagångssätt, frågan är då vad som är syftet med till exempel Kinas ettbarnspolitik 

i fråga om jämlikhet. Vill man ha ett jämlikt samhälle där kvinnor och män ses med 

lika stort värde eller håller man fast vid gamla kulturella värderingar? Att man 

implementerade ettbarnspolitiken hade mer än ett syfte, bland annat att förminska 

befolkningsmängden men även att skapa ett bättre samhälle för befolkningen i fråga 

om bland annat hälsa och ekonomi.
9
  

I vissa områden som till exempel utbildning kan man urskönja en viss positiv 

trend. Kvinnors utbildning förbättrades dramatiskt efter 1949 då den Kinesiska staten 

bekräftade att kvinnor skulle ha samma rättigheter som män. Dessutom sades det att 

kvinnor hade samma rättigheter som män i frågan om rätten till utbildning. Ser man 

sedan till de faktiska resultaten kvinnor och män emellan så kan man se att kvinnorna 

faktiskt i genomsnitt får högre resultat studiemässigt i förhållande till männen. I en 

flickas fall som inte har blivit aborterad kan detta leda till att just den individen kan få 

en högre utbildning då familjens resurser läggs på flickan.
10

  

  Om man som i Kina ser sådana framsteg inom utbildning då det faktiskt är så att 

kvinnorna på det stora hela presterar bättre än männen. Då kan man ju också fråga sig 

varför man ändå väljer att föda en pojke och ta bort vissa flickor. Om 

befolkningsmängden består till stor del av män blir det ju också svårare för dessa män 

att skaffa sig en partner i framtiden. Man kan tänka sig att det finns vissa kulturella 

föreställningar om vad som är rätt och fel, till exempel är det ju vanligt att männen har 

högre status inte bara i Kina utan även generellt världen över. 

 Det har även diskuterats om vissa positiva aspekter för kvinnans situation i 

hemmet då ettbarnspolitiken har lett till att man inte längre kan föda hur många barn 

som helst vilket förr har varit väldigt viktigt för många familjer. Istället för att mannen 

i hushållet skulle bestämma över barnafödslarna så har nu staten istället åtagit sig 

detta, vilket kan ha en viss avtagande ansvarseffekt för de kvinnor som kanske har 

som krav på sig att föda väldigt många barn. Det blir alltså en viss avlastning för 

                                                           
9
 Zhu, 2009, s. 118 

10
 Zhu, 2009, s. 118 
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kvinnorna då de inte behöver föda så många barn vilket kan ha positiva effekter för 

vissa kvinnors hälsa.
11

 Men samtidigt läggs ändå en väldigt stor börda på kvinnorna i 

fråga om att föda ”rätt kön”. 

Ett av de största problemen är just att man har möjligheten att välja kön. Även 

om staten anser att man inte bör välja bort flickor så är det en svår uppgift då det är 

lagligt att göra abort samt att syftet till abort kan variera från individ till individ, vilket 

gör det lätt att komma runt lagen. Även de kulturella föreställningarna om att man 

föredrar en pojke ligger till stor grund för att man fattar ett sådant beslut till sist 

kommer också barnets framtida status spela in i valet om abort. Kvinnor har inte den 

statusen som män har idag i Kina och de blir oftast klandrade om det blir ”fel kön”.
12

 

Detta resonemang leder till en automatisk ojämlikhet mellan kvinnor och män. Om 

man föds till man så har man även högre status, vilket gör att det kulturella arvet har 

stor del i att förstärka skillnaderna istället för att främja jämlikheten mellan kvinnor 

och män. 

Även det faktum att kvinnorna anses vara ansvariga för barnets kön främjar 

ojämlikheten. Vad säger då staten i förhållande till detta? Staten utger sig för att vilja 

främja jämlikhet då just Kina faktiskt har skrivit under kvinnokonventionen 

(CEDAW). Genom detta åtar de sig också att i största möjliga mån implementera 

denna. Artikel tre i CEDAW säger att staten åtar sig att förbättra alla olika fält 

framförallt inom de poltitiska, ekonomiska, sociala samt de kulturella områdena. Detta 

för att försäkra kvinnorna samma rättigheter som män.
13

 Genom denna konvention 

åtar sig staten att förbättra de kulturella aspekterna för att främja jämlikheten mellan 

kvinnor och män. Detta kan man se som en form av skyldighet för staten att se till så 

att vissa kulturella föreställningar bör omvärderas. Genom att till exempel lägga 

ansvaret på kvinnan i fråga om vilket kön barnet får förstärker ojämlikheten mellan 

män och kvinnor. Detta är också ett kulturellt arv som finns i många länder, vilket gör 

att det känns viktigt att omvärdera dessa tankar och föreställningar. 

Det har i Kina skett vissa allvarliga brott mot barnens rättigheter, som exempel 

kan nämnas det faktum att vissa av de barn som har fötts utan såkallat lov har nekats 

bland annat registrering. Detta har använts i avskräckande syfte för de par som har gått 

                                                           
11

 Currier, 2008, s. 371 
12

 Festini, , 2004, s. 358 
13

 Convention on the Elimination of all forms of Discrimination Against Women, 18 December 1979, 1249 
U.N.T.S 13 
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emot lagen om ettbarnspolitiken.
14

 Detta är en tydlig kränkning och är dessutom 

förbjudet enligt FN:s barnkonvention (CRC). Kina är medlemsland i FN och har åtagit 

sig att implementera denna konvention. Artikel sju paragraf ett i barnkonventionen 

lyder som följande: att barnet ska registreras direkt efter födseln och ska genom att 

blivit född ha rätt till ett namn, nationalitet och i så stor mån som möjligt ha rätt till att 

känna samt bli uppfostrad av sina biologiska föräldrar.
15

 Detta tyder på en ganska 

kraftig kränkning mot barnens rättigheter, man kan ju inte heller klandra det nyfödda 

barnet då det är föräldrarna som har brutit mot den rådande regeln. Samtidigt kan man 

tänka sig att det också är en kränkning mot föräldrarna eftersom de får en viss 

svårighet med ett oregistrerat barn. 

En tanke angående ojämlikheten i Kina och varför denna ändå existerar kan 

också ligga i det faktum att befolkningsmängden idag är ojämn ifråga om antalet 

flickor gentemot pojkar. År 2008 beräknades det att befolkningsfördelningen låg 

ungefär på 100 flickor per 145 pojkar. Detta är en ganska dramatisk ökning för det 

manliga könet då man räknar med att det bör gå 100 flickor per 105 pojkar, detta inom 

det naturliga urvalet. En aspekt man bör ha i åtanke är dock att statistiken på detta 

fenomen är något svår att kontrollera då det inte finns tillräckligt noggrant förd data.
16

 

Detta leder också till en automatisk ojämlikhet då det manliga könet dominerar. Man 

kan också fråga sig hur detta kommer att påverka i fråga om partnerval, om det inte 

finns tillräckligt många kvinnor i landet så kommer det eventuellt bli svårare för vissa 

män att skapa sig en familj. 

En farlig aspekt av beslutet om att införa ettbarnspolitiken och konsekvens av att 

befolkningsfördelningen är så ojämn är det faktum att kidnappningar av kvinnor har 

ökat. Då det saknas många kvinnor blir det också så att männen får svårare att skaffa 

familj vilket leder till att fler kvinnor kidnappas för att bli bortgifta till de män som 

inte har kunnat skaffa sig en partner. Detta leder till en farlig och ogynnsam situation 

för de flickor som blir utsatta för dessa brott.
17

 

  En annan aspekt som också diskuteras är livslängden för kvinnorna. När 

ettbarnspolitiken infördes 1979 exploderade den ekonomiska tillväxten i Kina. 

Områden inom hälsa förbättrades också mycket och därmed ökade även den 

förväntade livslängden för kvinnor. Men uträkningar gjorda 1990 visar på att kvinnors 

                                                           
14

 Currier, 2008, s. 369 
15

 Convention on the Rights of the Child, 20 November 1989, 1577 U.N.T.S 3  
16

 Currier, 2008, s. 370 
17

 Festini, 2004, s. 358 
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livslängd förväntas minska. Undersökningen World Development Report utförd av 

världsbanken visar att kvinnors förväntade livslängd nu igen är lägre än männens.
18

 

Detta antas bero på att många av kinas ledare har valt att inte lägga fokus på 

kvinnornas situation längre, då man anser att det är en förskjuten revolution alltså inte 

så aktuellt längre. Men man tror även att det beror just på ettbarnspolitiken då vissa 

områden där man endast får ha ett barn också förminskade chanserna för ett par att få 

en pojke, vilket innebar ett åsidosättande av vissa flickor som föddes som förstfödd. 

De fick alltså inte samma möjligheter då de ansågs vara en besvikelse för familjen 

samtidigt ökade också dödssiffrorna för flickfoster. Detta pekar på att beslutet om 

ettbarnspolitiken har lett till en sämre situation för kvinnornas generella hälsa.
19

 

Det man kan urskönja genom detta material angående ettbarnspolitiken och hur 

den främjar eller inte främjar jämlikheten mellan kvinnor och män är framförallt hur 

stor genomslagskraft de kulturella värderingarna har idag. Den kulturella 

föreställningen verkar ha stor genomslagskraft i fråga om ojämlikhet då man i de flesta 

fall föredrar en pojke framför en flicka. I många fall väljer man då att ta bort 

flickfostret för att få en chans till en pojke vid nästa försök. Detta är väldigt 

nedvärderande mot flickorna och spär bara på föreställningen om att pojkar är bättre. 

Sedan är det även statens attityd mot flickorna, även om man har gjort vissa insatser 

genom att försöka uppmuntra till jämlikhet mellan könen så är detta uppenbarligen 

inte tillräckligt då det fortfarande förekommer aborter i syfte att få en pojke istället för 

en flicka. Detta innebär att frågan om jämställdhet är långt ifrån avslutad då staten inte 

har lyckats i just denna fråga. 

De positiva aspekterna handlar framförallt om utbildningsfrågan, det finns fler 

möjligheter för flickorna att hävda sig inom utbildningsväsendet och det verkar 

dessutom gå väldigt bra med hög nivå för de flickor som får chansen. Samtidigt så 

lurar den kulturella föreställningen om kvinnors status gentemot män i bakgrunden 

och kan kanske också göra det tuffare för kvinnor att ta sig in i arbetslivet.  

 

 

 

 

 

                                                           
18

 Zen, 1990, s. 8 
19

 Zen, 1990, s. 9 
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3. Utilitaristiska perspektiv på mänskliga rättigheter 

 

3.1 John Stuart Mill 

För att klargöra vad utilitarism innebär kan man tillämpa John Stuart Mills teorier. 

Han menar att handlingar är rättfärdigande när de handlar om att skapa lycka och fel 

då de skapar motsatsen till lycka. Lycka definierar han som avsiktlig tillfredställelse 

och frånvaron av smärta. Detta begränsas dock genom ett tillägg angående att 

diskussionen rörande tillfredställelse och lycka är en öppen diskussion.
20

 Utilitarism 

handlar framförallt om att skapa lycka och välmående för störst antal människor. Det 

innebär alltså att om ett visst antal människor tvingas lida för att ett större antal 

människor ska gynnas så rättfärdigar detta att den lilla skaran människor får lida. 

Eftersom att detta då leder till att fler människor faktiskt får det bra.
21

  

 När det kommer till teorin om att lycka är kriteriet angående vad som är rätt och 

fel handlar det även om rättvisa. Rättvisa är ett starkt ord som är vida spekulerat om. 

För att klargöra Mills teorier så menar han att rättvisa alltid har varit ett laddat ord 

ifråga om hur olika tänkare tolkar detta. De flesta har någon form av grundvärdering 

som måste ha sin existens i naturen som något absolut. För att kunna hitta 

gemensamma nämnare för olika objekt är det nödvändigt att se objekten på ett konkret 

sätt. Man tar alltså fram de rättigheter som man anser vara de viktigaste och går 

igenom dessa grundligt som exempel kan nämnas personlig frihet, eftersom det är 

allmänt känt att beröva någon dess personliga frihet är sett som en orättvis handling.
22

 

 John Stuart Mill har även vissa intressanta teorier angående jämlikhet mellan 

kvinnor och män. Han var något av en revolutionär inom området då han redan på 

1800-talet började argumentera för jämlikhet mellan kvinnor och män. Han menar 

bland annat att pågrund av manlig dominans i samhället så har kvinnor antagit ett visst 

sorts beteende som inte ligger i kvinnans arv. Det handlar alltså inte om att kvinnan är 

född till att utföra vissa sysslor eller ha en lägre samhällsstatus. Istället är det den 

manliga dominansen som är orsak till kvinnans position.
23

 

 Man kan ha i åtanke att denna text skrevs redan 1869. Vilket också innebär att 

samhällsordningen inte såg riktigt likadan ut som idag. Men det är ändå intressant i 

                                                           
20

 Mill, 2001, s. 137 
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 Mill, 1989, s. 9-10 
22

 Mill, 2001, s. 138 
23

 Mill, 1997, s. 5 
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fallet om Kina då det finns vissa kulturella värderingar som gör att männen har en 

högre position i samhället vilket i sin tur leder till en lägre samhällsstatus för 

kvinnorna. Detta är också intressant då männen har ett övertag i makt och dominans 

gentemot kvinnan vilket Mill argumenterar för borde ändras och ligger i mycket i den 

kulturella föreställningen om kvinnans plats och inte så mycket om att kvinnan på 

något sätt skulle vara född till denna position. 

 Mill argumenterar bland annat för orättvisor inom rättväsendet då kvinnan inte 

fick samma rättegång som en man. Han menar på att dessa orättvisor beror delvis på 

människans kulturella arv. För att ta reda till viss del varför det ser ut på det här sättet 

menar han på att människan har för mycket tilltro till seder och den generella 

stämningen som råder. Även om man har en bra och vettig argumentation för att 

bevisa motsatsen till detta så är ända den kulturella samhällstilltron starkare.
24

 

 

3.2 Brian Orend 

Brian Orend har en något annorlunda syn på vad som är rimligt i förhållande till 

mänskliga rättigheter. Han menar att individuella grundläggande rättigheter är viktigt. 

Han förespråkar att alla människor är rättighetsbärare och skyldighetsbärare som kan 

vidhållas mot alla speciellt de som driver sociala institutioner. Mänskliga rättigheter 

bör vara till för alla oavsett kön, etnicitet eller sexuell läggning. Han refererar även till 

den allmänna deklarationen om mänskliga rättigheter (UDHR) som menar att alla 

medlemmar av den mänskliga familjen har rättigheter, alla människor, alla mänskliga 

varelser, alla individer, alla har mänskliga rättigheter.
25

  

 Brian Orends tankar angående utilitarism skiljer sig något från John Stuart Mills 

teorier. Orend tar fram en annan vinkling nämligen att dessa teorier kan krocka genom 

att rättigheter ofta används som blockeringar just för att maximera lyckan för så 

många som möjligt. Till exempel kan nämnas en husägare som vägrar sälja sin bostad 

för att göra väg för en motorväg, eller en person som väljer att inte donera sina organ i 

vetenskapligt syfte för att fler människor ska kunna leva vidare. Istället finns 

eventuella personliga värderingar som gör att man inte väljer detta fastän det skulle 

kunna gynna fler människor. Detta är också en politisk fråga som handlar om att fiska 

väljare i vissa fall. För att kunna påvisa att utilitarism inte är det bästa sättet att gå till 
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väga så använder sig Orend av de fundamentala rättigheterna så som rätten till sin 

kropp samt rätten till bostad.
26

 

 Orend menar alltså sammanfattningsvis att individuella rättigheter bör användas 

som en slags garanti för individen och kan då inte heller vägas mot lycka för flest 

människor. Men kan i detta fall verka som ett argument mot vissa utilitaristiska synsätt 

och idéer. 

 

3.3 Philip Pettit 

Philip Pettit har vissa intressanta teorier angående begrepp som utilitarism och 

konsekventialism. Han menar på att man som utilitarism och konsekventialism faktiskt 

kan respektera rättigheter och att man genom ett visst beslut inte nödvändigtvis måste 

kränka vissa människors rättigheter. Han definierar begreppet konekventialism som en 

teori som handlar om beslut. Genom att ta det beslut som leder till högst värde tar man 

rätt beslut men dessa beslut får inte tas om man kränker människors rättigheter, då han 

definierar rättigheter som anspråk som har som uppgift att skydda rättighetsbärarens 

intressen. Pågrund av detta är anspråk personliga och högt prioriterade.
27

 

 Detta innebär alltså att det finns vissa aspekter av beslutet som man måste ta 

hänsyn till. Olika perspektiv som anses mer viktiga än andra, dessa perspektiv eller 

viktiga anspråk som man måste ta hänsyn till är vissa individuella rättigheter. Dessa 

anspråk innehåller aspekter som beslutsförfattaren måste respektera. Rättigheter bör 

enligt Pettit verka som ett skyddande koncept det får alltså inte skada individen. 

Rättigheter blir då en typ av anspråk som måste respekteras om man skulle fatta ett 

beslut som leder till den störst lycka för flest människor. En konsekventialist kan på 

detta sätt respektera rättigheter eftersom de är anspråk som inte får köras över. Ett 

beslut som kränker rättigheter leder till en dålig sits för beslutsförfattaren då han inte 

respekterar vissa rättigheter. Beslut som skulle kunna gynna många måste alltså tas 

med de individuella rättigheterna som grund för det rätta beslutet.
28

 

 Intressant med Pettits teorier är att man kan dra en viss koppling till John Stuart 

Mills tankar om rättvisa. Mill antyder i sin analys att konsekvenser som har med 

rättvisa att göra väger tyngre än andra konsekvenser och bör tas i beaktning innan man 

fattar ett beslut. Det finns alltså begränsningar i konceptet utilitarism som handlar om 
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vad som är rättvist och på vilka grunder man kan ta ett beslut som handlar om att 

maximera lyckan eller inte. 

 

3.4 Jämförande diskussion  

Dessa teorier och begrepp är av intresse för denna uppsats då de behandlar olika 

synsätt och teorier angående hur man ska gå tillväga för att maximera lyckan för flest 

människor. Samtidigt kan man se problem och olika teorier som författarna anser mer 

viktiga än andra. Brian Orend har till exempel en något annorlunda infallsvinkel än de 

andra två då han fokuserar mer på individens rättigheter, vilket de andra två visar på 

vissa problem med den teorin. Det är viktigt att se olika synsätt inom detta fält så det 

ger en bredare förståelse för den rådande situationen i Kina. Där staten anser att de gör 

en insats för mänskligheten men genom detta måste vissa människor lida eftersom de 

inte får sina individuella rättigheter tillgodosedda. Framförallt finns det fokus på 

kvinnans rättigheter och jämlikhet med mannen.  

 Om man ser till Philip Pettits teorier om Konsekventialism så kan man se en viss 

likhet med John Stuart Mills teorier om utilitarism dock diskuterar han även 

föreställningen om vad som är rätt och fel vilket grundar sig i förutfattade meningar 

om vad som är rätt och fel. Pettit har en annorlunda vinkling då han menar att 

konsekventialister faktiskt kan tillfredställa de individuella rättigheterna då dessa 

ligger till grund för om man ska ta ett visst beslut som gynnar flest människor. Man 

kan kanske inte enligt Pettit ta ett beslut om maximerandet av lyckan för flest 

människor om det kränker en viktig rättighet som till exempel rätten till sin egen 

kropp. Detta innebär att även om det bästa beslutet är det som maximerar lyckan så 

kan man inte ta det om det innebär att rättigheterna kränks då dessa är så viktiga 

anspråk. 

 Intressant är också John Stuart Mills teorier om rättvisa då han menar att rättvisa 

är något grundläggande som till exempel personlig frihet och detta bör man inte 

överträda. Även om Pettit och Mills teorier skiljer sig något i förhållande till varandra 

så kan man ändå se en viss likhet dessa emellan. Till exempel då de båda menar att 

man bör se till vissa grundläggande och rättvisa värderingar som är väldigt viktiga och 

sedan grundar sitt beslut utifrån dessa. Man bör alltså inte fatta ett beslut som leder till 

att bland annat den personliga friheten kränks eftersom detta inte är rättvist eller någon 
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godkänd grund för att fatta dessa beslut även om det leder till ett maximerande av 

lycka.    

 Detta är intressant då man kan fråga sig om det är rätt eller fel att begränsa vissa 

människors reproduktiva rättigheter medan andra har sin fulla rätt att utnyttja dessa. 

Brian Orend däremot menar att värdet av de individuella rättigheterna är högre då det 

kan finnas vissa grundläggande värderingar som sätter stopp för ett sådant tankesätt, 

som exempel kan nämnas rätten till sin kropp. Det är också viktigt att påpeka att 

Orends teorier är grundläggande rättigheter som alla ska ha rätt till.  

 Dessa är intressanta att argumentera för då man kan tänka sig att de är väldigt 

viktiga och man kan själv sätta sig in i denna situation. Om man har alla sina 

rättigheter tillgodosedda kan man skatta sig lycklig. Men man kan också tänka sig att 

utilitarism är rättfärdigande i vissa situationer då det är svårt att tillgodose allas 

individuella rättigheter på samma sätt beroende var man bor och hur man har vuxit 

upp. Vad finns det för traditionella seder och kulturer? Man kan tänka sig att det ser 

olika ut på olika håll i världen. Men man kan ändå tänka sig att det finns en 

grundläggande värdering runt om i stort sätt hela världen som antyder att det är högre 

status att födas som man även om det har förändrats i vissa delar av världen. 
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4. Analys och diskussion 

 

För att implementera John Stuart Mills tankesätt angående till Kinas beslut om att 

införa ettbarnspolitiken så kan man tänka sig att tanken bakom detta beslut var för att 

just skapa ett lyckligare samhälle för fler människor. Frågan är ju då om detta beslut 

rättfärdigas genom denna tankeprocess då det automatiskt blir så att de människor som 

drabbas av ettbarnspolitiken faktiskt får ge upp vissa av sina drömmar, mål och 

framtidsplaner. Man kan fundera över om man själv hade varit i en sådan situation 

hade man då sett det som att man gynnar flest människor eller hade man reagerat som 

att ens rättigheter tas ifrån en och att de individuella rättigheterna är viktigare. Frågan 

är också vilka i befolkningen det drabbar hårdast. Man kan se det som att flickorna i 

en sådan situation drabbas på ett visst sätt eftersom många flickfoster tas bort i fördel 

för pojkar. Vilket innebär att det i längden blir fler pojkar än flickor i befolkningen, 

vilket gör att det finns risk för att dessa flickor sätts i en viss situation som kan vara 

farlig och ogynnsam, som exempel kan nämnas kidnappning i syfte att bli bortgift.  

Detta är också intressant i förhållande till John Stuarts Mills teorier om 

kvinnornas utsatthet i samhället, då han som tidigare nämnts menar att kvinnorna har 

en låg status beroende på samhällets värderingar och kulturella synsätt och inte 

pågrund av att de har fötts till att utföra vissa sysslor samt ha en viss position. Man 

kan se detta argument som en bidragande faktor till att man väljer att ta bort vissa 

flickor. Eftersom samhällets värderingar leder till manlig dominans inom sociala, 

politiska och kulturella områden kan man tänka sig att detta synsätt är en bidragande 

faktor till att flickfostren tas bort, vilket i sin tur även leder till en manlig dominans i 

befolkningsfördelning. Detta blir alltså en allvarlig konsekvens av de föreställningar 

man har om kvinnan, då kan man också fråga sig på vilket sätt detta gynnar 

befolkningen. Hur ska man till exempel kunna skaffa barn i framtiden om det inte 

finns tillräckligt många kvinnor. Också intressant är hur detta egentligen påverkar 

andra kulturella värderingar som man anser viktiga som till exempel giftermål. Alla 

kommer ju inte kunna gifta sig om det inte finns några kvinnor kvar.  

Samtidigt kan man se det som att det också gynnar flickorna då vissa av dessa 

får en större möjlighet till utbildning. Hade man som flicka haft fler bröder så hade 

kanske deras utbildning gått i första hand vilket innebär att vissa begåvade flickor 

också skulle bli åsidosatta. För att återgå till att begreppet utilitarism skulle ha några 
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positiva effekter kan man hänvisa just till att utbildningsnivån har stigit. Detta är något 

positivt i frågan om kvinnors plats i samhället då det kan leda till bättre möjligheter i 

arbetslivet då man eventuellt kommer ifrån vissa föreställningar om kvinnans plats i 

hemmet. Samtidigt så är det svårt att påstå att endast chansen till utbildning gör att 

man maximerar lyckan för flest människor. 

  Man kan se till helheten också, hur många personer är missnöjda med denna 

implementering av ettbarnspolitiken? Det har förekommit mycket diskussioner 

angående detta begrepp. Som man kan se i den förväntade livslängden bland kvinnor 

har den sjunkit och verkar ha en viss pendlande form. Hälsan är också viktig att 

undersöka då man hade kunnat tänka sig att den har en viss påverkan på vårt 

lyckotillstånd. En frisk kropp kan ha vissa effekter på ett lyckligare liv. Om man då ser 

till den rådande situationen då många kvinnor genomgår aborter i fördel till ett 

pojkfoster.  

Hur påverkar detta kvinnans hälsa? Det är en fysisk och psykisk påfrestning att 

göra en abort. Det finns alltså olika aspekter som påverkar hälsan, kanske 

påfrestningarna från att genomgå viss psykisk press kan bidra till att hälsan blir sämre. 

Om man lägger skulden på kvinnan om barnets kön kan man ju själv tänka sig vilken 

påfrestning det blir. Om man skulle tänka sig att ettbarnspolitiken är det rätta beslutet i 

fråga om kvinnans hälsotillstånd och den pressen som man lägger på kvinnan, så är det 

frågan om det är rättfärdigande då detta beslut egentligen lägger ännu större press på 

kvinnan i fråga om att föda ett barn med ”rätt kön” redan vid första barnet eftersom 

man inte får en chans till.  

Om man även skulle fundera över implementeringen av tvåbarnspolitiken som 

är implementerad i vissa områden, vilket innebär att om första barnet blir en flicka får 

man skaffa ett barn till om man väntar fyra år. Skulle man fundera över kvinnornas 

hälsa i förhållande till denna kan man också tänka sig att detta fenomen kan tänkas 

lätta lite på bördan om att den förstfödda måste bli en pojke då man har en chans till. 

Även om detta känns fel så kan det kanske lätta på bördan lite för dessa kvinnor. 

Men samtidigt är det också ett dilemma då det är tillåtet att göra abort, men 

generellt sägs det att man inte får göra det pågrund av könet på barnet. Detta är en 

regel som är lätt att ta sig runt då man kan argumentera för att man gör det i ett annat 

syfte än att barnet är en flicka. I det här fallet hade man kunnat argumentera för att 

man kanske inte skulle kunna få veta könet på barnet. Även om alla inte väljer att ta 

bort det pågrund av könstillhörighet så verkar ändå befolkningsfördelningen tyda på 
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det. Om man inte hade kunnat få reda på det hade man kanske kunnat relatera det till 

Philip Pettits begrepp om konsekventialism då konsekvenserna av detta beslut hade 

kunnat leda till flest nytta för flest människor, eftersom det hade kunnat bidra till en 

jämnare befolkningsfördelning i framtiden. Samtidigt som det inte kränker så många 

rättigheter som om man skulle fortsätta i denna nedåtgående spiral. Just den personliga 

säkerheten för vissa flickor blir också hotad, om man kan motverka detta är det ju 

också en positiv effekt. Även Mills teorier om utilitarism hade kunnat användas som 

argument då man kanske hade kunnat jämna ut befolkningsfördelningen för framtiden, 

detta skulle kunna leda till att de flesta skulle kunna skaffa sig en partner vilket i sin 

tur hade kunnat leda till större lycka för flest människor i befolkningen.  

Det är också som John Stuart Mill argumenterar om angående jämlikhet mellan 

kvinnor och män en fråga om balans och djupt rotade föreställningar om kvinnans 

plats i samhället. Vi kan se vissa tendenser där man lägger stor vikt på kvinnans skuld 

i frågan om att föda en pojke eller flicka, det är ju omöjligtvis kvinnan som bestämmer 

över fostrets kön. Ändå existerar detta skuldbeläggande och verkar dessutom väldigt 

djupt rotat i kulturen. Detta agerande mot kvinnorna verkar inte leda till något positivt 

i fråga om jämställdhet mellan kvinnor och män. Även om man i dessa fall får skaffa 

ett barn till så blir ändå kvinnorna lidande då de anses vara skyldiga. Frågan är då om 

utilitarismen är ett rättfärdigande begrepp att ta till i detta fall. Även om tanken är att 

skapa lycka för flest människor så verkar det vara det manliga könet som får mest 

nytta av det.  

Ettbarnspolitiken är inte implementerad över hela landet det finns även andra 

provinser som har implementerat lagen om att om den förstfödda är en flicka så får 

man skaffa ett barn till om man väntar fyra år. Detta fenomen bidrar också till att man 

nedvärderar det kvinnliga könet, det blir en fråga om att inte duga om man är flicka, 

vilket också regeringen säger sig motarbeta men genom detta beslut stärker man 

endast föreställningen om att vara flicka inte är tillräckligt bra. 

Detta är också intressant i frågan om utilitarism som koncept, eftersom man nu i 

Kina kan se att den manliga sidan dominerar så kanske det gynnar flest människor om 

man ser till fördelarna med att vara man. Men samtidigt har man ju faktiskt valt att ta 

bort en stor del av befolkning vilken också till stor del består av kvinnor. Detta kan 

eventuellt påverka frågan om just begreppet utilitarism samt konsekventialism. Då 

detta leder oss osökt vidare till begreppet rättvisa samt begreppet om respekt för 

mänskliga rättigheter som Pettit argumenterar för. Är det rättvist av Kinas regering att 
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låta vissa familjer skaffa ett barn till om den första blir en flicka? Man kan bland annat 

se två orättvisor i och med detta beslut. Den orättvisa som de som bara får ha ett barn 

utsätts för samt den orättvisa det förstfödda barn som kanske blir en flicka får utstå.  

 Om man skulle tillämpa Brian Orends teorier om att rättigheter är individuella på 

fallet med ettbarnspolitiken. Då kan man ju direkt se en stark orättvisa i och med detta 

beslut eftersom det är lätt hänt att man ser till det andra barnets situation. Om nu detta 

barn skulle bli en pojke blir den personen oftast satt i första hand, vilket innebär att 

flickans individuella rättigheter kränks då man eventuellt väljer att prioritera det andra 

barnets skolgång eftersom det är en pojke. Det blir alltså en kränkning av flickans rätt 

till utbildning. Även andra kränkningar kan komma att ske pågrund av könet på 

barnet. Bara det faktum att man får skaffa ett barn till pågrund av det första barnets 

könstillhörighet är ju nedvärderande mot det barnet i sig och sänder ut ett budskap 

som lyder att det inte är okej att födas som flicka. 

 Orends teorier och analyser angående utilitarism är även de intressanta i 

förhållande till fallet med Kina. Han anser ju som bekant att det kan finnas vissa 

kulturella värderingar som blockerar ett beslut om att maximera lyckan för flesta antal 

människor. Som exempel kan nämnas en potentiell organdonator som väljer att inte 

donera sina organ då det eventuellt finns vissa personliga och kulturella värderingar 

som gör att man inte vill donera sina organ. Detta är ett val som man själv har rätt att 

göra och det kan ibland få som konsekvens att man inte maximerar lyckan för flest 

människor, då dessa organ hade kunnat användas för att glädja många människor samt 

ge dem en möjlighet att leva vidare. Detta är intressant i förhållande till fallet Kina 

eftersom man genom ettbarnspolitiken har fråntagit folket vissa av sina grundläggande 

rättigheter så som rätten till sin egen kropp. De har alltså inte haft något val i 

förhållande till sina reproduktiva rättigheter istället har de fått anpassa sig till tanken 

om att bara kunna skaffa ett barn. 

 Det är intressant att spekulera om att det faktiskt finns vissa kulturella värderingar 

som står i vägen för ett beslut om utilitarism. Man kan urskönja en viss koppling 

mellan detta och fallet om Kina, där man trots kulturella värderingar har valt att 

implementera ettbarnspolitiken i landet. Till exempel kan nämnas det faktum att 

kvinnan innan ettbarnspolitikens inträde förväntades föda många barn i på grund av 

den kulturella synen på kvinnan. Man har alltså valt att bortse från denna kulturella 

värdering i syfte att förbättra vissa andra aspekter som till exempel landets ekonomi 

och den allmänna hälsan.  
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 Genom detta kan man också urskönja att det finns möjlighet att ändra på gamla 

traditioner som förr har ansetts viktigt för att gynna massan då kan man också tänka 

sig att det vore möjligt att rucka på fler synsätt i förhållande till kvinnan som exempel 

och hur man väljer att lägga vissa omöjliga krav på kvinnan. Att kvinnan skulle vara 

ansvarig för barnets kön borde kunna kvalificera sig som en sådan aspekt som borde 

kunna förändras. Samtidigt kan man också se att det har skett vissa positiva 

förändringar inom till exempel utbildningsmöjligheter för kvinnan. Men synen verkar 

ändå fortfarande vara skev i förhållande till status och baserat på hur viktigt det verkar 

vara för familjerna att skaffa en pojke istället baserat på den ojämna 

befolkningsfördelningen som råder och på hur man har valt att behandla kvinnan. 

Framförallt i förhållande till tvångsaborter och den tvångssterilisering som man 

utförde framförallt i början av ettbarnspolitikens införande. 

 Ett annat synsätt som också är intressant är statens förhållande till detta fenomen. 

Även om man kan förstå att vissa åtgärder var tvunget att ske med tanke på 

befolkningsmängden så är det ändå anmärkningsvärt hur staten har valt att förhålla sig 

till detta. Det verkar som om man till en början har diskuterat kvinnornas situation och 

haft som avsikt att avskaffa ojämlikheten mellan kvinnor och män. Ändå har man 

utfört tvångssteriliseringar på kvinnor samt vägrat att registrera vissa barn. Detta har 

en negativ effekt för synen på kvinnor då man verkar ha valt att lägga bördan och 

ansvaret på dem i frågan om barnafödandet. Detta innebär också att männen inte blir 

lika inkluderade i fråga om fortplantingen. Det har främst varit kvinnor som blivit 

steriliserade inte männen. Detta leder till att ansvaret inte blir lika tungt liggande på 

männen som på kvinnorna vilket också leder till en viss skuld för kvinnorna då de 

anses ansvariga för fortplantningen. 

 Kina har även skrivit under kvinnokonventionen (CEDAW) vilken dels ska verka 

för att skapa jämlikhet. Det är svårt att skapa jämlikhet om vissa förlegade antagande 

om kulturella skillnader ligger kvar, som till exempel ansvaret för barnets kön och 

antagandet om att kvinnorna är ansvariga för barnafödandet. Detta skapar en 

ojämlikhet mellan kvinnor och män. Det verkar också som att diskussionen inom 

landet och staten om kvinnors värde och status i samhället har dalat lite med tanke på 

att man har kallat jämlikhetsfrågan en förskjuten revolution som inte är så aktuell 

längre. Även om den definitivt fortfarande är väldigt aktuell då det fortfarande verkar 

finnas en viss skillnad beroende på om man föds som man eller kvinna. Den är också 

intressant i förhållande till framtiden. Man kan spekulera i hur viktigt det är att ha en 
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så kallad normal befolkningsfördelning i landet där siffrorna består av ungefär hälften 

kvinnor och hälften män. Det kan tänkas att en sådan fördelning skulle kunna ha en 

fördelaktig utdelning med tanke på jämlikhet mellan könen. Samt det faktum att det 

även finns en viss risk med att födas som kvinna då man kan utsättas för bland annat 

kidnappning på grund av att befolkningsmängden är sned. 

 Utilitarism som koncept är en intressant tanke i detta fall om ettbarnspolitikens 

konsekvenser för framtiden. Om man skulle se till det faktum att det har skett vissa 

positiva förändringar med tanke på bland annat ekonomi och utbildningsnivån. Så 

skulle man kunna argumentera för ett rättfärdigande i fråga om utilitarism. Med tanke 

på att befolkningen har fått avstå vissa av sina reproduktiva rättigheter med avsikt att 

gynna flest människor. Samtidigt finns det skäl att tro att denna politik har lett till 

vissa konsekvenser som man kanske inte hade i åtanke då man införde lagen. Som till 

exempel befolkningsfördelningen samt ökade aborter. Men den kulturella 

föreställningen om kvinnan och hennes plats i samhället är en stark bidragande faktor 

till att befolkningsfördelningen har blivit så skev. Vilket också John Stuart Mill har 

väldigt intressanta teorier om då han menar att samhället oftast antar den generella 

stämningen som råder och sedan anpassar sig till den även om argumentationen för 

motsatsen är väldigt stark. 

 Om man funderar lite över denna teori så kan man tänka sig att den generella 

stämningen i Kina verkar fungera i samhället som en bidragande faktor till att kvinnor 

på många sätt missgynnas. Framförallt i fråga om fortplantning och det ansvar det 

medför att vara kvinna. Man kan tänka sig att det finns starka argument för att kvinnan 

inte är ansvarig för barnets kön eller fortplantningen i stort både vetenskapligt och rent 

allmänt. Man borde kunna argumentera väldigt starkt för en sådan ståndpunkt. Men 

även om det är ett känt faktum så verkar ändå den kulturella föreställningen 

fortfarande ligga tungt i många delar av landet, vilket också Mill förutser med sina 

teorier om kvinnans status i samhället.  

 Konsekvenserna av ettbarnspolitiken verkar vara många, både positiva och 

negativa, frågan är då hur man ska agera med tanke på framtiden. Det borde vara 

ganska relevant att utjämna befolkningsfördelningen med tanke på de framtida 

fortplantningsmöjligheterna. Möjligheten för framtida generationer att skaffa barn 

borde vara i stort fokus då detta är viktigt med tanke på framtida generationers 

reproduktiva rättigheter. Det blir svårt om det inte finns tillräckligt många kvinnor 

som kan föda barnen. Ur ett utilitaristiskt perspektiv borde man kunna argumentera för 
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en förändring och ett beslut som skulle kunna gynna flest människor. Kanske en 

förändring inom möjligheten att få reda på könet genom ultraljud skulle kunna vara ett 

alternativ. Men det är också en laddad fråga då andra aspekter kan komma att vägas in 

i den frågan, som till exempel rätten att veta om barnet är friskt eller inte. 

 En av de svåraste aspekterna är den kulturella föreställningen om kvinnan och 

mannen. Det är svårt att bryta vissa traditioner och sedvanor och det kan också vara en 

kränkning i sig men det verkar vara en viktig del i att situationen ser ut som den gör. 

Man kan också tänka sig att den kulturella föreställningen kan komma att förändras 

med tanke på att utbildningsnivån stiger. Utbildning är en viktig förutsättning för 

utveckling i frågan om ettbarnspolitiken. Det verkar som att nivån på utbildningen har 

stigit detta för både kvinnor och män vilket är väldigt positivt. Kanske kan 

utbildningsnivån också leda till en jämnare befolkningsfördelning. Framförallt i fråga 

om förståelse för verkligheten när det kommer till att lägga mycket ansvar på kvinnan 

inom fortplantningsansvaret.  

  

      

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



25 
 

5. Slutsats 

Man kan urskönja vissa positiva samt negativa effekter av Kinas implementering av 

ettbarnspolitiken. Det verkar framförallt handla om utbildningsnivån inom den 

positiva sektorn samt att kvinnor inte längre är tvungna att föda många barn då staten 

har gått in och begränsat dessa möjligheter vilket kan ha en positiv effekt för kvinnans 

hälsa. Ser man till den negativa delen så verkar frågan om befolkningsfördelningen få 

mycket fokus. Framförallt att den har blivit så ojämn då pojkar värderas högre, även 

frågor om kidnappning lyfts upp som allvarliga då detta har förekommit på grund av 

att det saknas kvinnor.  

 Ettbarnspolitiken har i och med detta fört med sig vissa allvarliga konsekvenser 

för kvinnornas och männens situation ifråga om fortplantningsmöjligheter i framtiden. 

Vissa rättigheter har kränkts och blivit bortsedda ifrån i förmån för den stora massan. 

Tanken med ettbarnspolitiken var att minska befolkningsmängden men 

konsekvenserna av detta beslut har lett till en annan allvarlig situation där man 

pågrund av kulturella värderingar har missgynnat flickorna. Det verkar som att den 

generella stämningen och det man anser vara korrekt spelar en väldigt stor roll när det 

kommer till hur man väljer att agera, vilket har lett till att man aktivt har valt att ta bort 

flickfoster. Även om man inom regeringen rekommenderar att man inte bör ta bort 

foster på grund av könstillhörighet så har befolkningsmängden ändå blivit ojämn.  

 Man kan se det på olika sätt angående ojämlikheten mellan könen. Eftersom att 

utbildningsnivån bland flickorna har ökat så kan man se att inom den sektorn så har 

ojämlikheten minskat. Men med tanke på de kulturella värderingar som finns så har 

ojämlikheten ökat på vissa sätt. Framförallt med tanke på att kvinnan verkar 

skuldbeläggas i fråga om könstillhörighet på barnet samt har blivit utsatta för i vissa 

fall tvångssteriliseringar. 

 Sammanfattningsvis kan man genom att granska fallet Kina och dess rådande 

ettbarnspolitik genom ett utilitaristiskt perspektiv se att detta begrepp har fört med sig 

både positiva och negativa konsekvenser för jämlikheten mellan könen. Man kan se 

den rådande ojämna befolkningsfördelningen som en negativ och allvarlig konsekvens 

av ett beslut som skulle främja en högre hälsa och bättre ekonomiska förutsättningar 

för flest människor. Det är även intressant att fundera över huruvida man kunde 

förutse detta eller inte med tanke på de kulturella värderingar som redan existerade i 

samhället och som antagligen var ännu mer rotade 1979 då man införde lagen.  
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