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Abstract
This thesis is a study in attitudes towards voluntary childlessness. The specific
aim is to investigate attitudes towards voluntary childlessness in a society with
pronatalist values: how are they structured and how can the structure be interpreted in the Swedish context? As inspiration and theoretical framework the
theory of “the value of children”, that was developed by Lois W. Hoffman and
Martin L. Hoffman in the 1970’s USA, was used. In order to fulfill the aim a
quantitative survey was conducted on the Internet with 2,283 respondents. The
data were factor-analyzed and three main factors were interpreted. These factors were named “The natural parenthood”, “Freedom” and “The personal experience”. They were interpreted as three collective dimensions of thinking
about parenthood and voluntary childlessness. The study contributes to our
knowledge of pronatalist norms as well as the ways in which attitudes towards
voluntary childlessness are shaped. The thesis proposes that pronatalist norms
can hide under a supposedly individualistic discourse or under internalized
beliefs about naturalness. Positive attitudes towards voluntary childlessness
seems to contain, above all, beliefs about freedom.
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1. Inledning

Under de senaste decennierna har normer kring familjebildning luckrats upp.
Sverige har länge betraktats som ett föregångsland när det kommer till liberala
attityder till familjebildning. På 1960- och 1970-talet präglades även Sverige
av minskat barnafödande, minskad äktenskapsfrekvens och ökande skilsmässotal. Dessa trender har varierat under decennierna därefter och idag är familjestabiliteten och fruktsamheten relativt hög.1 Normerna kring familjen är
dock i många fall fortsatt tillåtande. Acceptansen för till exempel ensamstående föräldrar och så kallade ombildade familjer är utbredd, men det finns
fortfarande val när det kommer till familjebildning som ifrågasätts och tabubeläggs. Valet att inte skaffa barn möts ibland av negativa och dömande attityder från omgivningen.2
Frivillig barnlöshet, eller barnfrihet som fenomenet också kallas, har framförallt intresserat amerikanska forskare medan ämnet rönt jämförelsevis lite uppmärksamhet i Sverige och Norden. Den första egentliga svenska undersökningen om barnfrihet presenterades i en antologi som publicerades 2010.3 Av
undersökningen framgår det att ämnet är känsligt och kontroversiellt även i
Sverige. Sociologen Helen Peterson argumenterar för att barnfria kvinnor kan
betraktas som en potentiellt stigmatiserad grupp.4 Det innebär att positionen
som barnfri inte är automatiskt stigmatiserande men kan vara det. För de barnfria kvinnorna i studien innebar interaktion med omgivningen ofta en balansgång mellan att inte provocera och att presentera sig själv i enlighet med sin
egen självbild.
I storskaliga attitydundersökningar framstår Sverige ändå som ett tolerant land
när det kommer till barnfrihet.5 I undersökningen European Social Survey från
1

Ohlsson-Wijk, Sofi, Jani Turunen & Gunnar Andersson, “Family Forerunners? An Overview
of Family Demographic Change in Sweden”, Stockholm Research Reports in Demography
2017: 13, 2017.
2 Peterson, Helen, ”Barnfri: En stigmatiserad position”, i Sociologisk forskning, 48:3, 2011, s.526.
3 Frivillig barnlöshet: barnfrihet i en nordisk kontext, Engwall, Kristina & Peterson, Helen
(red.), Stockholm, Dialogos, 2010.
4 Peterson 2011.
5 Merz, Eva-Maria & Liefbroer, Aart, ”Report on analysis of ESS data on cross-national differences in perceived norms concerning fertility-related behavior”, Reproductive decision-making
in a macro-micro perspective (repro), 2009.
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2006 fick ett representativt urval av svenska folket frågan ”Hur mycket stöder
du eller vänder dig emot en kvinna som väljer att aldrig skaffa barn?”. Sju
procent svarade att de vänder sig emot eller starkt vänder sig emot en kvinna
som väljer att aldrig skaffa barn.6 Lite mindre tolerant ter sig Sverige i World
Value Survey från 1999 där frågan om barn är nödvändiga för individens
självförverkligande ställdes.7 Av de svenska respondenterna svarade 23 procent att det är nödvändigt att skaffa barn för att kunna förverkliga sig själv
medan 72 procent ansåg att det inte var det.
Syftet med denna studie är att fördjupa kunskapen om attityder till barnfrihet.
Vilka föreställningar hänger samman med attityderna? Hur kan vi förstå både
positiva, neutrala och negativa attityder? Vad ligger bakom det sociala trycket
på att skaffa barn och vad är det egentligen de barnfria bryter mot när de inte
väljer föräldraskapet? Detta är frågor som aktualiseras under denna studie.
Barnfrihet är ett ämne som engagerar och provocerar. När ämnet tagits upp i
media har det nästan alltid väckt debatt.8 Under våren 2019 har valet att inte
skaffa barn debatterats flitigt i relation till klimatförändringar.9 Som författarna till antologin Frivillig barnlöshet: barnfrihet i en nordisk kontext konstaterar verkar barnfrihet beröra individer på ett känslomässigt plan.10 En studie om attityder till barnfrihet angår inte endast de barnfria själva. Att skaffa
barn eller inte är en fråga som de flesta av oss någon gång tar ställning till eller
åtminstone funderar över och kan väcka funderingar om livets mening.

Fruktsamhet och barnlöshet i välfärdsstaten
Fruktsamheten varierar över tid och mellan omgivningar. Som mått på fruktsamhet används ofta det summerade fruktsamhetstalet. Det är ett mått som
6 European Social Survey 2006. I senare versioner av undersökningen har frågan om frivillig
barnlöshet inte ställts.
7 World Values Survey 1999. Frågan löd: ”Tycker Du att man måste ha barn för att förverkliga
sig själv eller tycker Du att det inte är nödvändigt?”. I senare versioner av undersökningen har
frågan inte ställts.
8 Peterson, Helen & Fjell, Tove Ingebjørg, ”Bilden av frivillig barnlöshet i media”, i Frivillig
barnlöshet: barnfrihet i en nordisk kontext 2010, s.133.
9 Se t.ex. Lagerwall, Katarina, ”Vill du göra en stor insats för klimatet – skaffa inte barn”, i
Dagens Nyheter, 2019-04-01 & Kjöller, Hanne, ”Flygskam är bra för klimatet – men flerbarnsskam är bättre”, i Dagens Nyheter 2019-02-26 & Tännsjö, Torbjörn, ”Är vi för många på vårt
klot?”, i Dagens ETC, 2019-03-27 & Hadley-Kamptz, Isobel, ”Att sluta föda barn av klimatskäl
är poänglöst”, i Expressen, 2019-03-02 & Ehrenberg, Johan & Ljunggren, Sten, ”Skyll inte
klimathotet på barnen”, i Dagens ETC, 2019-03-11 & Ehrenberg, Johan, ”Världen har precis
så många människor som den behöver”, i Dagens ETC, 2019-03-07 & Annebäck, Karin &
Holm, Maria, ”Ska vi skaffa barn mitt i klimatkrisen?”, i Dagens ETC, 2019-03-11 & Bengtsson, Julius/TT, ”’Barnskam’ omstritt begrepp i klimatdebatten”, i Svenska Dagbladet, 201903-16.
10 Frivillig barnlöshet: barnfrihet i en nordisk kontext 2010, s.5,397.
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visar hur många barn som föds i förhållande till antalet kvinnor i fertil ålder,
oftast mellan 15 och 49 år. Mer specifikt anger måttet det antal barn en fiktiv
kvinna skulle få under hela sin reproduktiva period om benägenheten i olika
åldrar att få barn förblev densamma som under det år för vilket beräkningen
görs.
I relation till flera andra länder i Europa föds det många barn i Sverige. År
2017 var det summerade fruktsamhetstalet 1,78 barn per kvinna. Detta är ett
högt tal jämfört med till exempel traditionellt familjeorienterade länder som
Spanien och Italien där fruktsamhetstalet år 2015 låg på 1,32 respektive 1,37
barn per kvinna. Sveriges jämförelsevis höga tal brukar förklaras med att det
länge funnits en politisk ambition att människor ska kunna kombinera yrkesarbete och föräldraskap, vilket har resulterat i relativt generösa föräldraförsäkringar, offentligt finansierad barnomsorg, rätt att gå ner i arbetstid och ersättning för att vara hemma med sjuka barn.11
Sverige har inte alltid haft höga födelsetal. Jämfört med andra länder har fruktsamhetstalet varierat mycket. I slutet av 1960-talet minskade barnafödandet
och var 1978 nere på den rekordlåga nivån 1,6 barn per kvinna. Efter 1978
ökade barnafödandet och åren kring 1990 skedde en ”babyboom” i Sverige då
fruktsamhetstalet låg på drygt två barn per kvinna. Under 1990-talet sjönk
fruktsamheten återigen och 1999 var fruktsamhetstalet 1,5 barn per kvinna.
Visserligen har fruktsamhetstalet sjunkit sedan 2010 men fram till 2025 förväntas det åter stiga på grund av att Sverigefödda kvinnors barnafödande antas
öka.12
Trots Sveriges relativt höga fruktsamhetstal har landet en ganska hög barnlöshet. Cirka 13 procent av kvinnor födda i Sverige som år 2017 var 50 år är
barnlösa. Bland män i samma ålder är siffran 21 procent.13 Högre barnlöshet
bland kvinnor, kring 20 procent, återfanns 2011 i länder som Italien, Finland,
Nederländerna och Storbritannien. Ganska hög barnlöshet bland kvinnor, mellan 11 och 15 procent återfanns, förutom i Sverige, även i Norge, Tyskland,
Frankrike och Belgien. Låg barnlöshet, under 10 procent, har uppmätts i de
forna Sovjetstaterna.14

11Björklund,

Anders, “Does family policy affect fertility? Lessons from Sweden”, i Journal of
Population Economics, 2006, 19:1, s.3-24.
12 SCB, Sveriges framtida befolkning 2018–2070, 2018.
13 SCB, På tal om kvinnor och män, Lathund om jämställdhet 2018.
14 Miettinen, Anneli, Anna Rotkirch, Ivett Szalma, Annalisa Donno & Maria-Letizia Tanturri,
”Increasing childlessness in Europe: time trends and country differences”, i Families and Societies Working Paper, nr.33, 2015.
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Även barnlösheten har varierat över tid och mellan födelsekohorter15. Minst
andel barnlösa finns bland 1940-talisterna där cirka 11 procent av kvinnorna
inte har barn. Bland de som är kring 50 år idag är alltså en större andel barnlösa, cirka 13 procent, än bland de som är födda på 1940-talet.16 Trenden mot
ökad barnlöshet har dock vänt. Bland kvinnor födda 1955-1959 är en större
andel barnlösa än bland kvinnor födda 1965-1969. Sverige och Danmark är
två av de få länder där barnlösheten faktiskt minskar. I de flesta andra europeiska länder ökar barnlösheten.17
I framtiden beräknas emellertid barnlösheten öka något i Sverige. I SCB:s befolkningsprognos från 2018 beräknas barnlösheten växa till 16 procent bland
de som är födda år 1985 och senare. En viktig orsak till den förmodade ökningen är den senareläggning av barnafödandet som skett under de senaste
åren (här förutsätts att kvinnors fertilitet minskar med åldern). Det har dock
blivit vanligare att använda olika hjälpmedel för att bli gravid, som till exempel assisterad befruktning. Dessa ökade möjligheter kan tänkas minska barnlösheten i vissa grupper som ensamstående personer, samkönade par och
transgenderpersoner.18
Barnlöshetsstatistiken för Sverige baserar sig på registerdata och avser dem
som inte har fått biologiska barn. Däremot kan man ha fått barn genom adoption.19 I denna studie definieras emellertid en frivilligt barnlös/barnfri person
som någon som varken har eller vill ha biologiska eller adopterade barn. Genom registerstatistiken går det inte att få reda på orsakerna till barnlösheten.
Den inkluderar således både ofrivilligt och frivilligt barnlösa.20 Enligt en enkätundersökning som gjordes av Statistiska centralbyrån (SCB) år 2009 om
mäns och kvinnors attityder till barnafödande uppskattas cirka fem procent
vara frivilligt barnlösa. Så många barnlösa kvinnor mellan 20 och 34 år och
barnlösa män mellan 20 och 36 år uppgav att de inte vill ha barn. I de äldre
åldersgrupperna var andelen högre.21 I Eurobarometern från 2011 uppskattas
knappt två procent av de svenska kvinnorna och knappt fyra procent av de

15

En födelsekohort består av personer som är födda under samma kalenderperiod.
Persson, Lotta, ”Barnlöshet i siffror”, i Frivillig barnlöshet: barnfrihet i en nordisk kontext
2010, s.46.
17 Miettinen m.fl. 2015.
18 SCB 2018.
19 Under år 2017 adopterades 592 barn under 18 år i Sverige, varav 358 kom från utlandet (SCB,
befolkningsstatistiken). Internationella adoptioner har mer än halverats sedan början av 2000talet. (https://www.scb.se/hitta-statistik/artiklar/allt-fler-adopterar-styvbarn/, besökt 2018-1101).
20 Persson 2010, s.44.
21 SCB, Barn eller inte?, Demografiska rapporter 2009:2.
16
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svenska männen mellan 18 och 40 år vara frivilligt barnlösa.22 En registeruppföljning gjordes 2017 av enkätundersökningen från 2009.23 Av kvinnorna som
uppgav att de inte ville ha barn i framtiden var det ingen som hade fått barn
under uppföljningsperioden. Av männen var det två, eller 6 procent, som blivit
föräldrar.
Här bör nämnas att det kan vara svårt att mäta frivillig barnlöshet eftersom
gränsen mellan ofrivillig och frivillig barnlöshet inte alltid är självklar.
Huruvida man vill ha barn eller inte kan ändras under livets gång och kvalitativ forskning har visat att barnfrihet inte alltid är ett tydligt beslut. Det kan
vara resultatet av ett ”icke-beslut” eller ”ett livsval som vuxit fram som ett
resultat av många olika erfarenheter.”24

Barnfrihet i välfärdsstaten
Den familjepolitiska och välfärdspolitiska kontexten sätter ramarna för människors beslut kring barnafödande och rimligtvis också för hur de resonerar
kring andras val. Praktiska möjligheter, som rätten till utbildning och yrkesarbete, har gjort det lättare för kvinnor att välja bort barn. Att kunna välja barnfrihet är också förbundet med värderingar, attityder och politik kring sexualitet, preventivmedel och aborter. Tillgång till moderna preventivmedel såsom
spiral och p-piller samt tillgången till abort har naturligtvis underlättat för
kvinnor (och män) att välja bort barn. Förutom de rent medicinska och tekniska möjligheterna att bestämma över reproduktionen är synen på kvinnors
rättigheter i dessa frågor viktig. Rätten att kunna bestämma över sin sexualitet
är till exempel beroende av lagar som förbjuder våldtäkt. Inte förrän år 1965
förbjöds våldtäkt inom äktenskapet vilket speglar förändringar i synen på rätten att bestämma över sin egen sexualitet. Både praktiska och ideologiska förändringar har med andra ord ökat möjligheterna av vara barnfri de senaste
decennierna.25
Samtidigt som välfärdsstaten har gjort det lättare att välja bort barn har den
också underlättat valet att skaffa barn. Som nämnts har det i Sverige sedan
1970-talet funnits en politisk ambition att människor ska kunna kombinera
föräldraskap och yrkesarbete. Det är möjligt att en sådan kontext gör förståelsen liten för att människor inte vill ha barn. Helen Peterson och Kristina Engwall kommer i sin intervjustudie med barnfria fram till att prioritering av yrkeskarriär inte verkar vara ett legitimt skäl till att välja bort barn i Sverige.
22

Miettinen m.fl. 2015.
SCB, Barn eller inte? Registeruppföljning av en enkätundersökning från 2009, Demografiska
rapporter 2017:1.
24 Frivillig barnlöshet: barnfrihet i en nordisk kontext 2010, s.26.
25 Frivillig barnlöshet: barnfrihet i en nordisk kontext 2010, s.18-19.
23
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Hänvisning till karriär förekommer endast sporadiskt i intervjuerna och aldrig
som huvudmotiv till barnfriheten.26 Detta kan jämföras med internationell
forskning där kvinnor ofta uttalat att de valt bort barn för att prioritera yrkeskarriär.27
Tillgång till så kallade nya reproduktionsteknologier har också gjort det lättare
för infertila, lesbiska par och ensamstående kvinnor att skaffa barn. Även
dessa teknologier kan tänkas påverka synen på barnfrihet. Enligt Tove Ingebjørg Fjell har de nya möjligheterna samt de offentliga debatterna kring dem
avprivatiserat frågan om barn vilket kan ha bidragit till att barnfria blivit mer
synliga och därmed mer ifrågasatta. Fjell skriver:
Mycket talar för att den nya reproduktionsteknologin och barnets nya status
har knuffat de barnfria kvinnorna ännu ett steg ut mot kärnfamiljsidealets utkanter de senaste årtiondena, och ännu längre ut mot heteronormativitetens periferi.28

Den familjepolitiska och välfärdspolitiska kontexten får även andra konsekvenser både för hur barnfria uppfattas och hur de ser sig själva i relation till
samhället. I USA, vars familje- och välfärdspolitik i hög grad skiljer sig från
den svenska, har barnfria uttryckt missnöje över att de ska behöva betala skatt
som på olika sätt gynnar barn och barnfamiljer.29 Samtidigt har barnfria utmålats som ”free riders” som inte bidrar till samhället utan profiterar på andras
investeringar.30 Även i Sverige uttrycks åsikter om att barnfria är oansvariga
för att de inte bidrar till samhället och inte tar sitt kollektiva samhällsansvar.
Dessa åsikter framkommer i läsarkommentarer till artiklar om barnfrihet på
internet. 31
Bland de barnfria i Sverige som Engwall och Peterson intervjuat är däremot
välfärdspolitiken och familjepolitiken väl förankrad. Intervjupersonerna uttryckte respekt och förståelse för de ekonomiska uppoffringar som föräldrar
gör för sina barn och de accepterade att via skatten bidra till barnfamiljerna.
26

Frivillig barnlöshet: barnfrihet i en nordisk kontext 2010, s.392 & Peterson, Helen & Engwall, Kristina, ”Naturligt barnfri: kroppens betydelse i frivilligt barnlösas positionering”, i Tidskrift för genusvetenskap, 3, 2010.
27 Se t.ex. Park, Kristin, “Choosing Childlessness: Weber's Typology of Action and Motives of
the Voluntarily Childless”, i Sociological Inquiry, 75:3, 2005, s.372–402 & Kemkes-Grottenhaler, Arianne, “Postponing or rejecting parenthood? Results of a survey among female academic professionals”, i Journal of Biosocial Science, 35:2, 2003, s.213-226.
28 Fjell, Tove Ingebjørg, ”Frivilligt barnlös i Norge”, i Frivillig barnlöshet: barnfrihet i en nordisk kontext 2010, s.251, se även Fjell, Tove Ingebjørg, Å si nei til meningen med livet?: En
kulturvitenskapelig analyse av barnfrihet, Trondheim, Tapir Akademisk Forlag, 2008.
29 Se t.ex. Burkett, Elinor, The Baby Boon: How Family-Friendly America Cheats the Childless,
The Free Press, New York, 2000.
30 Engwall, Kristina, ”Barns plats i barnfrias liv”, i Frivillig barnlöshet: barnfrihet i en nordisk
kontext 2010, s.313,317.
31 Peterson & Fjell 2010, s.138.
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Viljan att som barnfri bidra till barnen i samhället kan enligt Engwall och Peterson till viss del förklaras av en lång tradition i Sverige av att dela på kostnaderna för barn. Respondenterna var positiva till en ”barnvänlig” politik men
ofta kritiska till föräldrars rättigheter på arbetsmarknaden, som till exempel
rätten att gå ner i arbetstid och vab-ersättning. 32

Barnfrihet och kön
De praktiska möjligheterna att både skaffa barn och inte skaffa barn i Sverige
är relativt stora. Möjligheterna ser dock olika ut för män och kvinnor. Det är
kvinnor som blir eller riskerar att bli gravida och generellt är det kvinnor som
tar huvudansvaret för barn. Till exempel togs 72 procent av föräldrapenningdagarna ut av kvinnor år 2017.33 Åsa Lundqvist och Christine Roman undersökte i en intervjustudie med heterosexuella par både med och utan barn hur
de resonerade när det kom till beslutet att skaffa barn. De kom fram till att
barn idag fortfarande är ett ”riskprojekt” för kvinnor som kan få svårt att kombinera ”ett eget liv”, yrkesarbete och föräldraskap.34 Att bli förälder tycks påverka män och kvinnor olika och motiven till barnfrihet kan därmed tänkas
skilja sig mellan män och kvinnor. Dock gav de barnfria kvinnor och män som
Engwall intervjuat ungefär samma motiv till sin barnfrihet. I intervjuer med
barnfria svenska män framgår också att respondenterna ofta anammat ett faderskapsideal som motsvarar ett engagerat och deltagande faderskap.35
Synen på barnfria män och kvinnor ser ut att skilja sig åt. I jämförelser mellan
intervjuer med barnfria kvinnor och män i Sverige framgår att kvinnorna reagerat starkare mot en ifrågasättande omgivning. Kvinnorna hade också reflekterat mer över de normer enligt vilka heterosexuell tvåsamhet bör leda till barn
och över varför de inte vill ha barn. De gick inte sällan tillbaka till barndomen
i sina förklaringar. Enligt Engwall tyder detta på att kvinnor oftare behöver
förklara och legitimera sitt val inför omgivningen. Kvinnorna måste också förhålla sig till att kvinnligheten ofta kopplas till moderskap medan männen lättare kunde anamma manlighetsideal som inte var kopplade till faderskap.36
Mäns möjlighet att distansera sig från föräldrarollen märktes även i en amerikansk studie av Kristin Park. Männen i Parks studie använde inte sällan humor

32 Engwall, Kristina & Peterson, Helen, ”Är det privata politiskt? Barnfri i ett barnvänligt samhälle”, i Socialvetenskaplig tidskrift, 2, 2011, s.126-143.
33Försäkringskassan, pressmeddelande 9 november 2017.
34 Lundqvist, Åsa & Roman, Christine, ”Önska, välja och vilja. Om beslutet att skaffa barn”, i
Sociologisk forskning, 1, 2003, s.12-34.
35 Engwall, Kristina, ”Barnfria män i Sverige”, i Frivillig barnlöshet: barnfrihet i en nordisk
kontext 2010, s.338,350.
36 Engwall 2010, s.337-338,350-351.
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för att svara på frågor om varför de är barnfria genom att skämta om sin otillräcklighet, att de till exempel var för oansvariga eller för lata för föräldraskap.37
Majoriteten av forskningen om barnfrihet har handlat om kvinnor och attityder
till kvinnlig barnfrihet.38 I attitydundersökningar som jämfört attityder till
kvinnlig respektive manlig barnfrihet har attityderna gentemot barnfria kvinnor ofta varit mer negativa.39 En europeisk och mer aktuell studie av Arieke J.
Rijken och Eva-Maria Merz kom emellertid tvärtom fram till att attityderna
till att män väljer bort barn är mer negativa än attityder till kvinnlig barnfrihet,
särskilt i länder med relativt hög grad av jämställdhet som till exempel Sverige.40 Kvinnor visade sig omhulda denna dubbelmoral i högre utsträckning än
män. Detta beror enligt författarna till studien på att kvinnor upplever större
kostnader med att skaffa barn än män, både personliga, professionella och fysiska eftersom de är gravida och oftast tar större ansvar för barn, och att de
därför har en större förståelse för kvinnor som väljer att inte skaffa barn. Mäns
liv däremot påverkas mindre av att bli förälder generellt och de barnfria männens val uppfattas kanske därför som svårare att förstå och mer självupptaget.

Pronatalism och stigmatisering
Begreppet pronatalism har länge använts av demografer för att beteckna ideologin bakom statliga eller andra institutionella åtgärder och initiativ som syftat till att öka barnafödande. En definition av pronatalistisk politik ges av
Paolo De Sandre: ”[I]t implies acceptance of all births as conductive to individual, family and social well-being, combined with a determination to remove all obstacles to realization of this vision”.41 En sådan politik har ofta
inbegripit ekonomiska incitament för barnafödande, så som bidrag eller skat-

37 Park, Kristin, “Stigma management among the voluntarily childless”, i Sociological Perspectives, 45:1, 2002, s.21-45.
38 Se t.ex. Ireland, Mardy, Reconceiving Women. Separating Motherhood from Female Identity,
New York & London, Plenum Press, 1993 & Morell, Carolyn M., Unwomanly conduct: the
challenges of intentional childlessness, New York, Routledge, 1994 & Barlett, Jane, Will you
be mother?: women who choose to say no, New York, New York University Press, 1995 &
Campbell, Annily, Childfree and sterilized: women's decisions and medical responses, London,
Cassell, 1999.
39 Se t.ex. Polit, Denise F., “Stereotypes Relating to Family-Size Status”, i Journal of Marriage
and Family, 40:1, 1978, s.105-114 & Calhoun, Lawrence G. & Selby, James W., “Voluntary
Childlessness, Involuntary Childlessness, and Having Children: A Study of Social Perceptions”, i Family relations, 29:2, 1980, s.181-183.
40 Rijken, Arieke J. & Merz, Eva-Maria, ”Double Standards: Differences in Norms on Voluntary Childlessness for Men and Women”, i European Sociological Review, 30:4, 2014, s.1-13.
41 De Sandre, Paolo, ”The influence of government”, i Population Decline in Europe: Implications of a Declining or Stationary Population, Council of Europe, London, 1978.
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telättnader till barnfamiljer. Stater har också ibland velat stimulera reproduktionen av sina invånare genom repressiva metoder så som restriktioner och förbud mot preventivmedel och abort. På 1930-talet var även propagandakampanjer i många länder en central del av den förda pronatalistiska politiken.
Genom mer eller mindre direkta uppmaningar hoppades makthavarna förmå
invånarna att sätta fler barn till världen, och oftast var det kvinnorna som sågs
som ansvariga för reproduktionen av nya medborgare.42
Svenska politiker har under 1900- och 2000-talen, i tider av låg nativitet, genomfört reformer och åtgärder i syfte att öka barnafödandet. Pronatalismen
var som mest uttalad på 1930-talet43 men även senare har politiken haft pronatalistiska syften. Lågt barnafödande har utmålats som ett samhällsekonomiskt problem men politikerna har samtidigt varit noga med att formulera problemet utifrån ett individperspektiv. Ledande socialdemokrater har sett det
som sin uppgift att skapa förutsättningar och undanröja hinder för att människor ska kunna skaffa så många barn de vill ha.44 För att underlätta för människor att skaffa barn och öka barnafödandet infördes i början av 2000-talet en
rad åtgärder; barnbidraget höjdes, flerbarnstillägget räknades upp, arbetslösa
garanterades rätt till barnomsorg, föräldraförsäkringen förlängdes, maxtaxa
infördes i barnomsorgen och föräldralediga fick tillgång till daghemsplats.45
”Om inte dessa förslag leder till ett ökat barnafödande kan ytterligare reformer
bli aktuella” sade dåvarande statsminister Göran Persson till tidningen Aftonbladet.46
I USA, där statliga initiativ för att öka barnafödandet varit sällsynta, har pronatalism använts ur en annan aspekt. Amerikanska feminister analyserade och
kritiserade på 1970-talet en pronatalism som de menade genomsyrade hela
samhället och som gav upphov till ett socialt tryck på att skaffa barn. Där demografer undersökt effekterna av en pronatalistisk politik på ett lands aggregerade födelsetal ville feminister lyfta fram pronatalismens betydelse för individers liv och reproduktiva frihet.47 Sociologen Judith Blake argumenterade
42

Finkle, Jason L. & McIntosh, Alison, ”Policy responses to population stagnation in developed
societies”, i Social, economic, and health aspects of low fertility, Campbell A.A. (red.), U. S.
Dept. of Health, Education, and Welfare, Public Health Service, 1980 & Heitlinger, Alena,
“Pronatalism and Women’s Equality Policies”, i European Journal of Population, 7:4, 1991,
s.343-375.
43 Kälvemark, Ann-Sofie, More children of better quality?: aspects on Swedish population policy in the 1930's, Uppsala, Uppsala universitet, 1980.
44 Barnafödandet i fokus - från befolkningspolitik till ett barnvänligt samhälle, Ds 2001:57 &
Välfärdsbokslut för 1990-talet, SOU 2001:79.
45 Thalberg, Sara, Barnafödandets politik: En analys av partiernas argumentation i nativitetsfrågan 1997-2003, Institutet för framtidsstudier, 2003:11.
46 Nilsson, Maths, ”Låga barnafödandet vårt största samhällsproblem”, i Aftonbladet, 2000-1109.
47 Lovett, Laura L., Conceiving the future: pronatalism, reproduction, and the family in the
United States 1890-1938, The university of North Carolina Press, Chapel Hill, 2007, s.2.
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för att pronatalismen förmedlades via normer kring familj, kön och sexualitet.
Blake identifierade kulturella budskap som innehöll explicita eller implicita
uppmaningar till kvinnor att reproducera sig. Enligt Blake var pronatalismen
i USA tvingande, inte för att kvinnor tvingades agera mot sin vilja, utan för
att beslutet att inte skaffa barn inte framställdes som ett tänkbart alternativ i
media eller i den offentliga debatten.48
Den kulturella och institutionella kontexten i Sverige idag skiljer sig på många
sätt från den amerikanska kontexten på 1970-talet. I USA på 1970-talet fanns
fortfarande ett utbrett motstånd mot kvinnors intåg på arbetsmarknaden.49 I
dagens Sverige finns mycket få formella eller informella hinder för kvinnligt
förvärvsarbete. Men även här finns prontalistiska normer. De framkommer
inte minst i intervjuer med barnfria som inte sällan känner sig ifrågasatta och
negativt stereotypiserade i kontakt med omgivningen.50 Som nämnts benämner Peterson barnfria kvinnor som en potentiellt stigmatiserad grupp. Det som
gör barnfria speciella jämfört med andra stigmatiserade grupper är att de riskerar att stigmatiseras av sin närmaste omgivning, som föräldrar, syskon och
partner. Förklaringen enligt Peterson kan vara att barnfrihet betraktas som
självvalt, och ett val baserat på ”egoism, bristande information, insikt eller
förstånd”. 51 Den närmaste familjen kan därmed se det som sitt ansvar att övertyga den barnfria om att ändra sitt val. I hennes studie var det också flera kvinnor som tidvis hade tvivlat på om de gjorde rätt som bröt med den pronatalistiska normen.
I Petersons studie framkommer att barnfria även skiljer sig från andra stigmatiserade grupper i interaktionsprocesser med främlingar. Denna skillnad beror
enligt Peterson på att barn och föräldraskap är vanliga, vardagliga och omtyckta samtalsämnen. Det gör det angeläget för barnfria att utforma olika strategier för att hantera dessa situationer. De barnfria kvinnorna använde sig av
olika samtalsstrategier för att undvika att tala om sitt val. De kunde också använda så kallade passeringsstrategier som innebär försök att passera som normal och dölja sin avvikelse. Kvinnorna framställde ibland sig själva som ofrivilligt barnlösa eller blivande föräldrar. Dessa strategier leder till att barnfriheten inte diskuteras och kan förklara varför den är så osynlig i samhället. I
den direkta kontakten med ”de normala” handlade det dock snarare om att de
barnfria synliggjordes som avvikande och udda än att de osynliggjordes. Petersons intervjuer utmärktes också av att de intervjuade inte uttryckte skam

48 Blake, Judith, ”Coercive Pronatalism and American Population Policy”, i Aspects of Population Growth Policy, Park, Robert Jr. & Westoff, Charles F. (red.), The Commission on Population Growth and the American Future, Washington, 6, 1972.
49 Blake 1972.
50 Peterson 2011.
51 Peterson 2011, s.21-22.

16

och skuld. De stigmatiseras samtidigt som de lyckades undvika att skuldbelägga sig själva eller betrakta sitt stigma som en del i ett personligt misslyckande.52
Osynliggörandet och stigmatiseringen av barnfria skulle kunna förklaras med
hjälp av teorin om ”kulturell dominans” som tas upp av Iris M. Young.53 Att
vara kulturellt dominerad innebär för den grupp som är utsatt för dominans att
den är osynliggjord samtidigt som den framställs i stereotypa bilder och skiljs
ut som annorlunda, som ”Den andre.” Denna typ av förtryck kommer sig av
att de dominerande grupperna framställer sig själva och sin kultur som allmängiltig. Osynliggörandet, stereotyperna och annorlundaskapet är därmed
konsekvenser av att de dominerande, utan att de förstår det själva, ”projicerar
sina erfarenheter och perspektiv på mänskligheten som sådan och framställer
dem som universellt giltiga.”54
Pronatalistiska normer framkommer också i intervjuer med föräldrar och barnlösa som vill ha barn om varför de ville/vill ha barn. Att bli förälder beskrivs
i flera studier som en naturlig del av livsloppet och att skaffa barn beskrivs
som en normal önskan.55 Majoriteten av intervjupersonerna i en studie om föräldraskapets värde av Disa Bergnéhr tog föräldraskapet för givet. Att aldrig få
barn beskrevs som ett tomt, olyckligt och tråkigt liv och barnfria sågs som
avvikande och förlorare. Föräldraskap framställdes i hennes intervjuer som en
stark indikation på normalitet och den i särklass starkaste, kanske den enda,
symbolen för att ha blivit vuxen.56 Charlotte Hagström drar slutsatsen i sin
studie om nyblivna pappor att valet mellan att bli förälder eller inte i praktiken
inte ter sig som något reellt val. Hagström skriver:
Genom tillgången till preventivmedel och lagstadgad aborträttighet har man
visserligen teoretiskt sett möjligheter att välja om och när man ska blir förälder.
I praktiken tycks det dock bara vara när man ska bli det som valet handlar om.
Att man ska ha barn förr eller senare framstår som närmast ofrånkomligt.57

Pronatalistiska normer har också observerats i media i kommentarer på artiklar om barnfrihet.58
52
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Få människor som vill ha barn skulle emellertid hävda att det är på grund av
pronatalistisk press som de väljer/valt att skaffa barn. Ingen av respondenterna
i en brittisk studie om skäl till att skaffa barn angav att det var på grund av
press från föräldrar eller vänner som de ville bli föräldrar.59 Samtidigt som
respondenter i studier om föräldraskap framställer föräldraskapet som självklart framställer de också sig själva som individuella aktörer som gör aktiva
val.60 För respondenterna i Bergnéhrs studie var det till exempel viktigt för
respondenterna att framstå som oberoende, som någon som skapar och bestämmer över sitt eget liv. Valet att skaffa barn framstod därmed både som ett
naturligt och självklart beslut och ett individuellt och aktivt beslut.61
Den naturliga reproduktionen
Pronatalistiska normer kan grunda sig i föreställningen att det är naturligt att
vilja ha och skaffa barn och att det därför är onaturligt, mot människans natur,
att inte (vilja) bli förälder. Föreställningen om reproduktionen som naturlig
kan spåras till de grekiska filosoferna Platon och Aristoteles som upphöjde
reproduktionen (inom äktenskapet) till objektiv (natur)lag.62 I enlighet med
detta tankesätt fördömdes till exempel homosexualitet eftersom samkönat sex
inte är reproduktivt och därmed onaturligt. Tankesättet vidareutvecklades av
kristna filosofer, framför allt av Thomas Aquinas på 1200-talet som ansåg att
det naturliga också är moraliskt riktigt medan det onaturliga är moraliskt förkastligt.63 Uppfattningarna kom att ingå i den så kallade naturliga lagen som
präglade kristendomen vilken i sin tur präglade västerländska samhällen fram
till sekulariseringen. Men den finns även i modern version, främst representerad av John Finnis.64 I Sverige där traditionell religion har litet inflytande och
där moralkonservativa uppfattningar varit marginaliserade torde den naturliga
lagen ha mycket liten betydelse, men det är ändå möjligt att föreställningar om
reproduktionen som naturlig lever kvar i någon form.

Den andra demografiska transitionen
En vanlig uppfattning idag är att normer jämfört med tidigare spelar en liten
roll för demografiskt beteende i moderna (post)industriella samhällen. Toleransen för barnfihet har också visat sig ha ökat de senaste decennierna i flera
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länder.65 Barnfrihet är ett fenomen som antagits öka i omfattning både på
grund av att pronatalistiska normer verkar ha blivit svagare men också på
grund av att nya värderingar fått fäste.66 Enligt vissa teorier har reproduktion
och familjebildning under de senaste decennierna alltmer blivit föremål för
reflexion och individuella beslut. Dessa antaganden kopplas till sociala och
kulturella förändringar som antas ha ökat individens autonomi och gjort henne
mindre bunden av traditionella normer. En av dessa teorier är teorin om ’den
andra demografiska transitionen’ som har haft stort inflytande inom familjerelaterad demografi.
Teorin om den andra demografiska transitionen, utvecklad av Ron Lesthaeghe
och Dirk Van de Kaa, syftar till att förklara varför barnafödandet började
minska i Europa på 1960-talet.67 Denna minskning åtföljdes av flera andra demografiska beteendeförändringar så som ökad förekomst av ogift samboende,
ett ökat antal skilsmässor, minskad äktenskapsfrekvens, svagare koppling
mellan barnafödande och äktenskap och ökad barnlöshet. Lesthaeghe och Van
de Kaa tolkar dessa förändringar som en del i en emancipationsprocess och
som ett uttryck för ett ”kulturellt skifte”, vilket kännetecknas av att den individuella viljan får större betydelse. Drivkraften bakom minskningen av barnafödandet är enligt Lesthaeghe och Van de Kaa framförallt en förändring av
människors värderingar och preferenser. Minskningen drevs av nya värderingar som betonade självförverkligande, personlig utveckling, liberalism, frigörelse och frihet från traditionella auktoriteter som familjen, religionen och
staten. Detta kulturella skifte liknar det som Inglehart dokumenterade på
1970-talet, nämligen övergången från materiella till postmateriella värderingar.68 Dessa hade emellertid inget att göra med familj eller barnafödande
utan handlade framförallt om minskad respekt för auktoriteter i allmänhet.
Lesthaeghe och Van de Kaa argumenterar för att minskningen av barnafödandet i slutet av 1960-talet inte ska betraktas som en fortsättning på den demografiska transition som Europa genomgick under 1800-talet och början av
1900-talet och som innebar sjunkande födelsetal mellan cirka 1880 och
65

Sobotka, Tomás & Testa, Maria Rita, ”Attitudes and Intensions Toward Childlessness in
Europe”, i Population Change and Policies, 1, 2008, s.177-209 & Gubernskaya, Zoya, ”Changing attitudes toward marriage and children in six countries”, i Sociological Perspectives, 53:2,
2010, s.179-200.
66 Van de Kaa, Dirk J., “Options and sequences: Europe's demographic patterns”, i Journal of
the Australian Population Association, 14:1, 1997, s.290-331 & Van de Kaa, Dirk J., “Postmodern Fertility Preferences: From Changing Value Orientation to New Behavior”, i Population and Development Review, 27, 2001, s.290-331.
67 Van de Kaa, Dirk J., “Europe’s second demographic transition”, i Population bulletin, 42:1,
1987 & Lesthaeghe, Ron, ”The Unfolding Story of the Second Demographic Transition”, i
Population and Development Review, 36:2, 2010, s.211-251.
68 Inglehart, Ron, Modernization and Postmodernization: cultural, economic, and political
change in 43 societies, Princeton, Princeton University Press, 1997.

19

1940.69 Idén om två distinkta transitioner hämtar de från Philippe Aries analys
av barndomens historia och hans artikel från 1980 om två på varandra följande
och distinkta motiveringar för födelsekontroll.70 Enligt Aries utlöstes födelseminskningen kring sekelskiftet 1900 av ”en omfattande känslomässig och
ekonomisk investering i barnet”. Födelsekontrollen var kopplad till en önskan
om att barnets ekonomiska och sociala ställning skulle överträffa föräldrarnas.
Social mobilitet utgjorde den grundläggande motivationen. Aries kallar tiden
för den första fertilitetstransitionen för ”the king-child era”. Denna kom under
1960-talet att ersättas av ”the king-pair era”. Par och individer planerar inte
längre livet utifrån sina barns framtid. Detta betyder inte att barn inte finns
med i ungas livsplaner, men de finns med som en av många komponenter som
syftar till att göra det möjligt för vuxna att utvecklas och blomstra som individer. Detta skifte understöds av mer effektiva preventivmedel. Under den
första transitionen valde par att använda preventivmedel för att undvika graviditeter, under den andra väljer de att sluta använda preventivmedel för att
bli gravida.
Van de Kaa sammanfattar de normer och attityder som låg bakom första respektive andra demografiska transitionen i begreppen altruism respektive individualism.71 Om den första transitionen drevs av en oro för familjens och
barnens framtid handlar den andra om individens rättigheter och självförverkligande. De indirekta orsakerna till den första transitionen var enligt Van de
Kaa industrialisering, urbanisering och sekularisering. Han ser därmed födelseminskningen kring sekelskiftet som i grunden en anpassning till nya sociala
villkor där barn inte längre fungerade som billig arbetskraft i det familjeägda
jordbruket. De indirekta orsakerna till den andra demografiska transitionen
har att göra med individens funktion i ett snabbföränderligt och postindustriellt samhälle där utbildning och utveckling av individuella talanger har stor
betydelse. Barnens ekonomiska nytta har minskat ytterligare i och med att de
nu, i de nordiska länderna, inte heller förväntas eller är enligt lag tvingade att
försörja föräldrarna när de blir gamla. Drivkraften bakom den andra demografiska transitionen är framförallt nya värderingar. Dock har detta värderingsskifte understötts av en ny ekonomisk verklighet.
Teorin om den andra demografiska transitionen bygger på Abraham Maslows
behovsteori enligt vilken ekonomisk utveckling förändrar människors behov.
När de materiella behoven är tillfredsställda kommer människor att fokusera
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på icke-materiella behov som frigörelse, deltagande, självförverkligande, frihet att uttrycka sig etc.72 Dessa kallar Maslow för ”högre behov” och de kännetecknar den andra demografiska transitionen enligt Lesthaeghe.73 Van de
Kaa är dock noga med att poängtera att även om ekonomin har betydelse för
uppkomsten av nya värderingar är förändringen, när den väl uppstått, oberoende av ekonomiska konjunkturer.74
Förutom att de två transitionerna drivs av olika underliggande processer uppvisar de också olika demografiska karaktärer. Medan den första transitionen
åtföljdes av ökad äktenskapsfrekvens, minskad barnlöshet och minskat antal
utomäktenskapliga barn åtföljdes den andra transitionen av motsatta trender;
minskad äktenskapsfrekvens, ökad andel ogift sammanboende och ökat antal
barn utanför äktenskapet. De fick också olika konsekvenser för barnafödande.
Efter den första demografiska transitionen lade sig fruktsamhetstalet i många
länder kring två barn per kvinna. Den andra demografiska transitionen resulterade i betydligt lägre fruktsamhetstal i flera länder.75
Teorin om den andra demografiska transitionen har emellertid kritiserats för
att inte kunna förklara variationer i barnafödande. Till exempel har ett positivt
samband uppmätts mellan antalet skilsmässor och födelsetal. Teorin kan inte
heller förklara de relativt höga födelsetalen i de nordiska länderna som annars
karakteriseras av individualistiska värderingar, höga skilsmässotal, hög andel
samboskap och barn utanför äktenskapet, eller de låga födelsetalen i Sydeuropa som annars i relativt liten utsträckning präglas av den andra demografiska
transitionen. Med andra ord är länder i vilka traditionellt beteende uppmuntras
sämre på att reproducera sig själva än mer liberala länder.76
En teori som har varit bättre på att förklara minskade födelsetal är ”jämställdhetsteorin”.77 Denna framhäver de sociala institutionernas roll för att förklara
fertiliteten. Kärnan i teorin är att fertiliteten kan förklaras med graden av jämställdhet inom olika sociala institutioner. Teorin skiljer mellan två typer av
sociala institutioner, dels utbildningsväsendet och näringslivet och dels de familjepoliska institutionerna som skattesystemet och det sociala försäkringssystemet. Mycket låg fertilitet kan förklaras av att graden av jämställdhet inom
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den första typen av social institution är hög medan graden av jämställdhet
inom den andra typen av institution är låg. Enklare uttryckt, om kvinnor erbjuds samma möjligheter som män inom utbildning och arbetsliv, men dessa
möjligheter begränsas av att bli förälder, kommer kvinnor att föda färre barn.
Därmed är fertiliteten högre i länder som lyckas skapa jämställdhet inom både
utbildnings- och yrkessfären och den familjepolitiska sfären. Sverige är ett
exempel på ett land med relativt hög grad av (formell) jämställdhet inom båda
sfärerna och höga födelsetal.78

Föräldraskapets och barnfrihetens värde
Föreställningar kring barnfrihet är starkt sammankopplade med synen på barn
och föräldraskap i allmänhet; hur de som inte vill bli föräldrar betraktas har
till stor del att göra med vilken betydelse barn och föräldraskap tillskrivs i
samhället. En undersökning om synen på barnfrihet kan indirekt ge kunskap
om vilka värden föräldraskapet anses uppfylla. Begreppet ”värde” kan ha
minst två betydelser: dels kan det hänvisa till en nyttighet, ofta av ekonomisk
art, dels till en idé eller (helig eller grundläggande) princip. I denna studie
används begreppet värde i båda betydelserna. Värdet som nytta tillfredsställer
ett materiellt eller kulturellt skapat behov hos samhället eller individen som
kan vara mer eller mindre konkret. Värdet som kulturell värdering uppfyller i
sin tur ett kulturellt ideal snarare än ett behov. Det är ofta sådana ideal som
normerna hänför sig till.79
Vad barn har för ”värde” i samhället intresserade särskilt amerikanska forskare på 1970-talet.80 Intresset för detta forskningsområde väcktes delvis av en
oro för överbefolkning. Forskningen hade inte sällan en uttalat politisk ambition – att minska barnafödandet.81 Här kommer två forskares arbete att vara i
fokus, Lois W. Hoffman och Martin L. Hoffman, vars teori har legat till grund
för utformandet av denna studie.82 Genom att ta reda på vilka behov barn uppfyllde hos föräldrarna ville Hoffman och Hoffman bidra till att dessa behov
kunde tillfredsställas på annat sätt. Med barns värde menar de två forskarna
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de behov eller de funktioner som barn tillgodoser hos sina föräldrar. De utvecklade ett schema som syftade till att organisera alla dessa behov och funktioner. Schemat består ursprungligen av nio kategorier där varje kategori utgörs
av en grupp värden som föräldraskapet anses kunna uppfylla. Värdena är grupperade på basis av vilka psykologiska behov de svarar mot, behov som är
knutna till och påverkade av samhällets sociala struktur. Med schemat ville
Hoffmann och Hoffman fånga alla möjliga värden som barn kan uppfylla i
olika kulturer.83 Nedan följer en redogörelse och diskussion om dessa värden
och hur de om möjligt kan tillämpas eller omtolkas till en svensk kontext, samt
ett värde, biologiskt värde, som Hoffman och Hoffman inte inkluderar i sin
teori. Värdena kopplas till annan tidigare forskning om föräldraskapets värde
samt forskning om (motiv och attityder till) barnfrihet.
Ekonomiskt värde
Barns ekonomiska värde är det mest studerade värdet enligt Hoffman och
Hoffman. De refererar till forskning enligt vilken barn i rurala områden i utvecklingsländer värderas av ekonomiska orsaker för att de antingen kan utföra
ekonomiskt värdefullt arbete eller erbjuda sina föräldrar säkerhet när de blir
äldre.84 I Sverige utgjorde barn en ekonomisk nytta fram till mitten av 1800talet genom att de arbetade och hjälpte till i jordbruket eller hushållet. I och
med skolplikten som infördes år 1842 och övergången från hemproduktion till
marknadsproduktion började barnens ekonomiska nytta att minska. I det nya
industrialiserade samhället uppstod också ett fokus på barnens ”kvalitet”. För
att barnet ska lyckas och nå framgång i ett konkurrensinriktat marknadssamhälle krävs det av föräldrarna att de lägger ner mycket tid och resurser på sin
avkomma. Barn blev snart en ekonomisk börda och denna förändring har angetts som förklaring till att barnafödandet började minska i Sverige och runt
om i Europa i slutet av 1800-talet.85 Barn började istället tillskrivas ett emotionellt och socialt värde.86 Barns ekonomiska värde har därför uteslutits i
denna studie.
På makronivå har emellertid barnafödandet visat sig påverkas av ekonomiska
beslut och svängningar. Särskilt i Sverige råder ett relativt starkt samband mellan barnafödande och ekonomiska konjunkturer. Vid högkonjunkturer föds
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fler barn än vid lågkonjunktur. Detta brukar förklaras av att den ekonomiska
ersättningen vid föräldraledighet bestäms av förälderns förvärvsinkomst.87
Status som vuxen och social identitet
I denna kategori ingår uppfattningen att övergången till föräldraskap ger föräldern en status som vuxen. Hoffman och Hoffman skriver att föräldraskap är
starkt förknippat med vuxenblivande:
More than finishing school, going to work, or even getting married, parenthood
establishes a person as a truly mature, stable, and acceptable member of the
community and provides him access to other institutions of adult society.88

I Bergnéhrs intervjuer med föräldrar framställdes föräldraskapet just som en
stark indikation på normalitet och den i särklass starkaste, kanske den enda,
symbolen för att ha blivit vuxen.89
Här ingår också föreställningen att föräldraskapet bekräftar könsidentiteten,
särskilt för kvinnor.90 Moderskapet har traditionellt och historiskt ansetts vara
essentiellt för en ”normal” kvinnas sociala roll och identitet och kvinnor som
väljer bort barn riskerar att få sin kvinnlighet ifrågasatt.91 Manligheten däremot har traditionellt bekräftats genom yrkesmässiga framgångar eller sexuell
framgång. I konstruktionen av manlighet har barn och intimsfär spelat en underordnad roll. Män måste visserligen förhålla sig till föreställningen om en
riktig man som potent och viril, som vill föra sina gener vidare genom biologiska barn. För män finns dock möjligheten att välja positivt laddade manlighetsideal som inte har något alls med barn att göra.92 I Sverige, som brukar
betraktas som ett relativt jämställt och tolerant land och där staten har infört
reformer i syfte att skapa jämställda familjeliv, torde dock sådana föreställningar inte vara lika starka som i andra länder. Men som tidigare nämnts är
familjelivet ännu inte jämställt och kvinnor ser ut att drabbas mer än män av
pronatalistiska normer. Flera av kvinnorna i Petersons och Engwalls studie
hade fått höra att ”du är ingen riktig kvinna förrän du har fått barn”.93
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Expansion av självet
Människor kan känna ett behov av att förankra sig själva bortom sin livstid
och barn kan vara ett sätt att uppnå en sådan förankring. Många finner tröst i
att en del av en själv lever vidare efter döden.94 Denna kategori innefattar
också föreställningarna att barn skapar känslor av att vara en del av någonting
större, en familj eller en större gemenskap samt att barn bidrar till personlig
utveckling. Barn kan anses väcka nya dimensioner av personligheten som till
exempel känslan av att vara viktigast för en person och driften att skydda en
annan människa.95 Denna uppfattning framkommer i Bergnéhrs studie om föräldraskapets värde. Intervjupersonerna i hennes studie använde sig ofta av resonemang i vilka föreställningar kring självförverkligande och personlig utveckling var centrala. Barn lyfts då fram som en del i den individuella utvecklingen genom att föräldraskapet ger nya erfarenheter och kunskaper och därmed bidrar till fortsatt självförverkligande.96
Hoffman och Hoffman nämner inte föreställningen att barn ger mening till
livet men den antas kunna ingå i denna kategori. I en studie av Thomas Hansen
föreslås att den främsta behållningen av egna barn inte är lycka, som många
tror, utan just känslor av mening.97 Denna mening skulle kunna härstamma ur
känslan att barn får en att utvecklas, bli en del av något större och förankrar
en i tiden. Medan föräldrar och barnlösa som vill ha barn kan tycka att barn
bidrar till personlig utveckling och ger mening till livet kan barnfria tvärtom
tycka att barn hämmar personlig utveckling och att egna barn inte är nödvändigt för ett meningsfullt liv.
Moral
Moraliska handlingar är enligt Emilé Durkheim sådana som riktar sig mot
samhället i stort. Att handla moraliskt är att handla i kollektivets intresse.98
Barnafödande kan uppfattas som en moralisk akt för att det anses gynna samhällets ekonomi och välfärd samt bidrar till samhällets fortlevnad. Föreställningen om barnafödande som moraliskt är ofta en del av nationalistiska och
religiösa ideologier. De flesta religiösa samfund är familjeorienterade och
uppmuntrar familjebildning och reproduktion. Olika religiösa grupper, oavsett
hur liberala eller konservativa de är i övrigt, pekar ofta ut familjen som central
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för människans liv.99 Sverige brukar betraktas som ett land där traditionell religion har lite inflytande över både samhälle och individer. Det betyder dock
inte att människor i Sverige inte är religiösa, men de formar ofta sin tro utanför
de traditionella religionernas institutioner.100
Uppfattningen att föräldraskapet skulle vara en plikt mot samhället ser heller
inte ut att ha särskilt mycket stöd i Sverige. I en attitydundersökning från 2000
fick kvinnor och män mellan 22 och 30 år på en skala från 1-instämmer inte
till 5-instämmer helt ta ställning till påståendet ”Det är min plikt gentemot
samhället och/eller min släkt att skaffa barn”. Medelvärdet för kvinnor var
1,31 och för män 1,54.101 Detta resultat kan förstås mot bakgrund av att Sveriges ledande (socialdemokratiska) politiker sedan 1930-talet inte främst sett
minskat barnafödande som ett moraliskt problem. Det har förklarats utifrån
brister i samhället och inte hos individer och politikerna har sett det som sin
plikt att undanröja samhälleliga hinder för att människor ska vilja skaffa
barn.102 Dock uttrycks det även i Sverige åsikter om att barnfria är oansvariga
för att de inte bidrar för samhällets välfärd och fortlevnad.103
Föräldrar kan också uppfattas som moraliska eller egentligen altruistiska på
grund av de uppoffringar som föräldraskapet kräver. Valet att inte skaffa barn
kan därmed framstå som egoistiskt och oansvarigt. Barnfria skulle emellertid
kunna betraktas som ansvariga och altruistiska för att de inte genom att reproducera sig bidrar till negativ klimat- och miljöpåverkan. I en studie av Seth
Wynes och Kimberly A. Nicholas om hur stor klimatpåverkan olika handlingar har listas barnafödande som den handling som skadar klimatet mest.104
Ur detta perspektiv skulle icke-reproduktion kunna betraktas som moraliskt.
Christine Overall argumenterar för att människor i industrialiserade länder har
ett moraliskt ansvar att begränsa sin reproduktion till högst ett barn per person.105
I denna kategori inkluderar Hoffman och Hoffman också normer som rör sexualitet, impulsivitet och dygd. Här antar de ett klassperspektiv. Föräldraskapet
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kan ge framförallt kvinnor men också män ur arbetarklassen känslor av dygdighet och självrespekt.106 Liknande slutsats drar Beverly Skeggs utifrån en
etnografisk studie av arbetarklasskvinnor i England. Moderskapet gav kvinnorna i hennes studie möjlighet att inta en moraliskt upphöjd position. Genom
att identifiera det ”felaktiga valet”, de kvinnor som inte var mödrar på heltid,
auktoriserade de sina egna investeringar i moderskapet.107 Arbetarklassen och
lågutbildade har i andra studier visat sig vara mer moralkonservativa än medelklassen och högutbildade.108 Detta moraliska gränssättande är enligt
Michele Lamont ett uttryck för kampen om respekt och värdighet i brist på
socioekonomisk framgång.109
Primärgruppsrelationer och samhörighet
Nothing in the intervening years has occurred to diminish the importance of
the family as the major primary group. On the contrary, the increase in the
geographical mobility, the increased size and bureaucratization of various
community institutions like schools, churches, and places of employment, all
tend to increase the very special role of the nuclear family as the one important
primary group that has permanence.110

Sedan ovanstående citat skrevs av Hoffman och Hoffman 1973 har toleransen
för och förekomsten av andra familjeformer än kärnfamiljen ökat, men familjen är fortfarande den viktigaste primärgruppen och i denna har barn en central
plats. Barn verkar ännu ses som nödvändiga för att ”göra familj”.111 Ulrich
Beck och Elisabeth Beck-Gernsheim skrev på 1990-talet att önskan om barn
lever kvar, och kanske starkare än någonsin. I ett vad de kallar för individualiserat samhälle upphöjs familjen eftersom den representerar ”a sort of refugee
in the chilly environment of our affluent, impersonal, uncertain society,
stripped of its traditions and scarred by all kinds of risk”.112 Det är dock enligt
Beck och Beck-Gernsheim inte längre självklart vad som konstituerar en familj. Som mycket annat är familjerelationer öppna för förhandling.113 Enligt
den traditionella kärnfamiljsnormen är barn en naturlig följd av heterosexuell
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tvåsamhet och den yttersta kärleksbekräftelsen mellan två partners. Uppfattningen att en kvinna som inte vill ha barn kommer att ändra sig när hon träffar
”rätt” man visar sig i den tidigare forskningen.114 I en intervjustudie av Engwall om singelskap och ”drömmen om den rätta” framkommer att barn betraktas som en tämligen självklar fortsättning på ett varaktigt förhållande.115
Men barn har också fått en ny betydelse utanför parförhållandet. När partners
kommer och går stannar barnet och skyddar mot ensamhet. Beck och BeckGernheim skriver: ”The child becomes the final alternative to loneliness, a
bastion against the vanishing chances of loving and being loved”.116 Ett av de
vanligaste motiven till att skaffa barn bland respondenterna i Bergnéhrs studie
var, förutom att föräldraskapet är ett tecken på normalitet, att inte bli ensam
och leva ett tråkigt liv på äldre dagar.117
Samtidigt som barnet enligt Beck och Beck-Gernsheim har fått en ny status
har parrelationen enligt teorin om den andra demografiska transitionen blivit
viktigare. ”King-pair-era” har ersatt ”king-child-era”.118 Resultat från Eva
Bernhardts attitydundersökning från 2000 tyder också på att normen som säger att tvåsamheten är ofullständig utan barn är ganska svag. På påståendet
”Något fattas om ett par aldrig skaffar barn” svarade kvinnor i genomsnitt 2,23
och män 2,42 på en skala från 1-instämmer inte till 5-instämmer helt.119
Förändring, stimulans och glädje
I denna kategori ingår uppfattningen att barn är roliga, en källa till glädje och
nya upplevelser samt tillför variation och förändring i en annars trist och rutinartad vardag. Hoffman och Hoffman beskriver värdet: ”Observing them
[children] grow, develop, and change is a unique opportunity for the long-
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range and continuous experience of novelty and variety”.120 Kanske kan man
bli vuxen, utvecklas, bli en bra människa och leva ett meningsfullt liv utan
barn, men man får det betydligt tråkigare och går miste om glädje i livet. Samtidigt som barn kan skapa bekymmer och oro kan de också genom sin spontanitet och omedvetenhet om sina föräldrars problem få föräldrarna att tänka på
annat och sätta sina problem i perspektiv. En vanlig uppfattning är att föräldrar
är lyckligare än barnlösa och bilden av barnlösa som olyckliga framkommer i
tidigare forskning.121 I de flesta länder ser emellertid barnlösa ut att vara lyckligare än föräldrar. I Sverige verkar dock barn medföra en positiv lyckoförändring för kvinnor, om än svag.122
Medan föräldrar och människor som vill ha barn kan anse att föräldraskapet
för med sig en positiv förändring, stimulans och glädje kan barnfrias uppfattningar av föräldraskapet vara det motsatta. Ointresse för barn framkommer
som motiv till barnfrihet i tidigare forskning, dock uttrycker få svenska respondenter att de inte tycker om barn. Peterson antar att det inte är särskilt
accepterat att ogilla barn i dagens Sverige, åtminstone inte för kvinnor.123 Däremot är frihetsbehov ett vanligt motiv till barnfrihet både i internationella och
svenska studier.124 Föräldraskap antas då innebära en förlust av en rad friheteter som värderas högt, till exempel rörlighet geografiskt och yrkesmässigt
samt frihet att träffa vänner och ägna sig åt fritidsintressen utan att känna sig
låst vid hemmet.125
Peterson har studerat hur barnfria kvinnor använder begreppet frihet när de
talar om sitt val att inte skaffa barn och kommer fram till att de använder både
en positiv och en negativ definition av frihet. Frihet kan betyda både frihet till
möjligheten att välja annat än barn i sitt liv och frihet från de risker, tidskrävande åtaganden och känslor av ”fångenskap” som de barnfria kvinnorna menade att moderskapet förde med sig.126 Detta kan jämföras med Steven Lukes
definition av frihet.127 Enligt honom är en människa fri när 1) hennes handlingar är hennes egna (autonomi), 2) hon är fri från hinder och inskränkningar
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(negativ frihet) och 3) hon har möjlighet att själv forma sin livsbana och därför
realisera sina potentialer och ”göra det bästa av sig själv” (positiv frihet).
Kreativitet, kompetens och prestation
Barn kan möta behov av att vara kreativ och prestera. Föräldraskapet kan vara
utmanande på gott och ont. Föräldrar kan få utlopp för kreativitet och erhålla
en känsla av att ha utfört och presterat något, inte bara från att fysiskt producera ett barn utan också från att möta de utmaningar och kriser som oundvikligen är en del av att uppfostra och ta hand om ett barn och från att observera
hur barnet bemöter ens ansträngningar.128 Synen på föräldraskapet som en utmaning framkommer även i Bergnéhrs studie.129 Tvärtom kan barn också vara
ett hinder för kreativitet och prestation på andra områden än familjelivet.
Makt och påverkan
I vissa kulturer förändras en persons maktposition av att bli förälder. Särskilt
kvinnor kan få makt och möjlighet styra över sitt eget eller andras liv. Barn
ger också föräldrar en annan typ av makt; möjligheten att vägleda, lära, kontrollera och i allmänhet utöva stort inflytande över en annan individ. Över tid
har dock barnuppfostringsidealet i Sverige blivit betydligt mindre auktoritärt.
En i västvärlden viktigare form av föräldramakt är enligt Hoffman och Hoffman den ”påverkan” som barn representerar. Att skaffa barn är ett sätt att påverka både sitt eget liv och andras, och denna påverkan ligger till stor del under föräldrarnas kontroll. Detta kopplar Hoffman och Hoffman till klass när
de refererar till studier enligt vilka känslor av maktlöshet och fertilitet har ett
samband. Att skaffa barn kan vara ett sätt för människor som känner maktlöshet att få kontroll.130 Detta värde har dock inte påträffats i någon annan tidigare
forskning och har därför uteslutits i denna studie.
Social jämförelse och tävling
Tidigare i den svenska historien och i andra kulturer medför(de) många barn
prestige till föräldrarna. En stor barnaskara har setts som en demonstration av
föräldrarnas sexualitet, fertilitet, potens och äktenskapliga kärlek. Med
industrialismens intåg blev det snarare ett fokus på barnens ”kvalité” framför
kvantitet. Att ha färre barn i det industrialiserade samhället kan istället anses
vara ett tecken på planering, frigjordhet och social mobilitet.131 Föräldrar kan
idag mycket väl jämföra sig med andra föräldrar i hur väl deras barn ”lyckats”
och erhålla prestige om deras eget barn presterar något. För denna studie är
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det emellertid endast relevant att undersöka föreställningar kring huruvida föräldrarollen och själva viljan att reproducera sig medför högre status än positionen som barnfri. Detta värde har därför uteslutits.
Biologiskt värde
Hoffman och Hoffman utesluter inte att barn kan tillfredsställa ett biologiskt
behov men inkluderar inte ett sådant värde i sin teori eftersom det inte kan
förklara kulturella variationer eller historiska trender.132 Detta värde inkluderas emellertid i denna studie. Inom sociobiologisk forskning antas att människor har ett biologiskt behov att ”ta hand om” eller ”vårda”, en disposition
som har kallats för ”altruism gentemot nära anhörig”.133 Denna biologiska disposition återfinns enligt Caroline Foster både hos män och kvinnor i varierande grad och modifieras av individens livserfarenheter. Behovet kan ta sig
olika uttryck, eller inte ta sig några uttryck alls, men är hos de flesta människor
tillräckligt starkt för att de ska utveckla en vilja att skaffa barn oavsett kostnader. Behovet kan också ta sig uttryck i omsorg om växter eller djur.134
I intervjustudier med barnlösa och föräldrar om varför de vill/ville ha barn är
biologiska motiv vanliga.135 Många intervjupersoner i Bergnéhrs studie, särskilt kvinnor, tolkar sin barnlängtan i biologiska termer. Barnlängtan beskrivs
som en känsla med oklart ursprung och då ligger biologiska orsaksförklaringar
nära till hands.136 Även barnfria har i tidigare forskning tolkat sin icke-vilja att
bli föräldrar i biologiska ordalag, nämligen som en brist på en biologisk
drift.137 I Petersons och Engwalls intervjustudie med barnfria förstod kvinnorna barnlängtan som ett kroppsligt begär som de saknade. Även männen i
studien återkom till att de flesta människor har en reproduktionsinstinkt. Resonemanget att barnfrihet beror på en avsaknad av en reproduktionsinstinkt
bidrar enligt författarna till att reducera barnfriheten till ett ”icke-val”. Snarare
än att vara ett resultat av ett aktivt val blir barnfriheten ett resultat av en biologisk brist. Att både föräldrar och barnfria förklarar sina val i termer av biologi kan tolkas som ett uttryck för att biologiska förklaringsmodeller har hög
status och legitimitet i dagens samhälle och är kanske det enda motivet till
barnfrihet som godtas idag. Peterson och Engwall skriver: ”I ett samhälle där
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inga andra motiv accepteras är det kroppens signaler som blir det obestridliga
argumentet som legitimerar frivillig barnlöshet.”138
I denna kategori ingår uppfattningen att reproduktionen är naturlig och att det
är mot naturen att välja bort barn. Den har som nämndes på sida 18 djupa
filosofiska och religiösa rötter men naturligheten kan också i moderna diskussioner kopplas till biologi. Religiösa och filosofiska pronatalistiska argument har ofta grundat sig i en förmodad biologisk verklighet. Idag kanske den
biologiska determinismen lever kvar, dock utan religiösa övertoner.
Hoffmans och Hoffmans teoretiska modell och politiska vision
Med sin teori om barns värde utvecklade Hoffman och Hoffman en teoretisk
modell som syftar till att förutsäga en specifik individs eller en grupps motivation att skaffa barn. Modellen består av fem variabler som antas påverka
människors reproduktiva vilja varav den första är just vilka värden en person
tillskriver egna potentiella barn. Den andra variabeln är de alternativa källor
till värde som en person har tillgång till. Till exempel är det möjligt att ett
meningsfullt arbete och en meningsfull fritid kan uppfylla något eller några av
de värden som barn tillskrivs. Den tredje variabeln är de kostnader som barn
innebär och innefattar det som förloras eller måste offras vid uppfyllandet av
ett värde genom att skaffa barn. Dessa uttrycks ofta i ekonomiska termer eller
i termer av förlorad frihet men kan också vara oro som barnet för med sig.
Den fjärde och femte variabeln är hinder och lättnader som betecknar det som
gör det svårare eller lättare att realisera ett värde genom att skaffa barn. Hinder
kan vara fattigdom, hälsoproblem, trångboddhet eller sådant som kräver ens
tid. Lättnader kan vara ekonomiska (t.ex. barnbidrag), tillgång till daghem och
passande bostad. Lättnader kan också vara pronatalistiska normer.139
Hoffman och Hoffman hade, som flera andra amerikanska fertilitetsforskare
under denna tid, ett politiskt budskap med sin forskning, nämligen att barnafödandet behöver minska för att undvika en ”befolkningsexplosion”. En politik som syftar till att minska barnafödandet kan rikta in sig på en eller flera av
dessa fem variabler. Ett sätt att minska önskan om barn enligt Hoffman och
Hoffman kan vara att uppmuntra kvinnor att förvärvsarbeta. Men på grund av
då rådande kvinnoideal ställde de sig frågande till om det skulle fungera. Vissa
värden som barn tillskrivs är dessutom svåra att få tillgodosedda i arbetslivet.
De har tre huvudsakliga förslag för att minska motivationen att skaffa barn.
Det första förslaget innefattar ett fokus på meningsfulla fritidsaktiviteter som
skulle kunna tillgodose värden som barn annars anses tillfredsställa. Det andra
förslaget är nya familjeformer. Genom att leva i kollektiv kan många vuxna

138
139

32

Peterson & Engwall 2010.
Hoffman & Hoffman 1973, s.61-67.

dela på erfarenheten av att ta hand om ett mindre antal barn. Det tredje förslaget är att skapa ett samhälle där makt och resurser fördelas jämlikt. Arbetarklassen födde vid denna tid fler barn än högre klasser och ett mer jämlikt samhälle skulle göra att även de fick tillgång till alternativa källor till värde vilket
kan minska barnafödandet i denna grupp.140
Kritik mot Hoffman och Hoffman och alternativa teorier
Hoffmans och Hoffmans studier i barns värde har kritiserats på både metodologiska och teoretiska grunder. Enligt Robert Schoen m.fl. är ”psykologiska
tillfredsställelser” otillräckliga för att förutsäga fertilitetsbeteende och de kritiserar Hoffman och Hoffman för att inte integrera sina idéer i någon generell
teori om fertilitet. 141 Schoen m.fl. kritiserar också forskarna bakom studierna
om barns värde för att anta att barn i dagens västerländska samhälle endast
skulle ha ett immanent värde, alltså värderas endast för sin egen skull och inte
för att uppnå något högre mål. De argumenterar för att barn även idag har ett
instrumentellt värde, särskilt i skapandet av socialt kapital. De drar slutsatsen
att barn förstärker föräldrarnas position i vissa nätverk och att föräldrar är mer
integrerade i lokalsamhället än icke-föräldrar på grund av de aktiviteter som
de engagerar sig i för barnens skull. Barn skapar socialt kapital genom att etablera nya relationer mellan människor (föräldrar, mor- och farföräldrar, fastrar, morbröder, syskon etc.) vilka föräldrar kan använda som resurser för att
tillgodose sina intressen.
Debra Friedman m.fl. kritiserar studierna om barns värde för att inte presentera någon mekanism som kan förklara hur individer löser konflikter mellan
multipla värden när de väljer sitt beteende.142 Det är också enligt Friedman
m.fl. omöjligt att avgöra vilken påverkan ett multidimensionellt värdeschema
har på ett socialt beteende som barnafödande och det är därför inte konstigt att
studierna renderat tvetydiga resultat. De argumenterar för att barnafödande
kan betraktas som en strategi för att undvika osäkerhet och att denna ”osäkerhetsreduktion” är ett immanent värde hos föräldraskapet. Ett sådant långsiktigt
åtagande som föräldraskap innebär, argumenterar Friedman m.fl., ger förutsägbarhet, struktur och kontinuitet åt livsloppet. Att skaffa barn kan därför
förändra ett osäkert tillstånd till ett säkert (om än riskfyllt) sådant.
Hoffmans och Hoffmans värdeschema har legat till grund för utformandet av
denna studie. Syftet med studien är inte att förutsäga fertilitetsmotivationer
eller beteende utan just att undersöka reproduktion och icke-reproduktion som
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sociala och kulturella fenomen. I kapitel 2 följer en presentation av hur teorin
konkret använts.

Attityder
Gordon Allport skrev redan 1935 att attityd var det mest utmärkande och
oundgängliga begreppet inom amerikansk socialpsykologi.143 Attityd definieras ofta som en värdering av ett attitydobjekt i termer av bra eller dåligt, positivt eller negativt, önskvärt eller inte önskvärt. Den idag kanske mest konventionella definitionen av begreppet formulerades av Alice H. Eagly och
Shelly Chaiken år 1993: ”Attitude is a psychological tendency that is expressed by evaluating a particular entity with some degree of favor or disfavor”.144 En attityd är en hypotetisk konstruktion som inte går att observera
direkt. Den är ett värdeladdat inre tillstånd som påverkar människors reaktioner på särskilda stimuli (representationer av attitydobjekt). Genom dessa
medvetna eller omedvetna reaktioner kan vi få indirekt information om människors attityder. Reaktionerna kan bestå i uppenbart beteende, verbala påståenden, till exempel svar på attitydfrågor, eller mer omedvetna reaktioner, som
till exempel ansiktsuttryck. Ett av de vanligaste sätten att mäta människors
attityder på är att be respondenterna att ta ställning till eller på en skala värdera
verbala påståenden. Således är det ofta genom människors trosföreställningar
om ett attitydobjekt som attityder undersöks.145
Definitionen av attityd som en värdeladdad variabel har fått kritik. Enligt Thomas M. Ostrom går attitydernas kvalitativa natur förlorad vid en sådan snäv
definition och fler studier borde enligt honom intressera sig för attitydernas
innehåll, till exempel de tankar som ligger till grund för attityden. Utvecklingen av multivariata tekniker som till exempel faktoranalys har återupptäckt
attityder som flerdimensionella snarare än endimensionella och möjliggör ett
hänsynstagande till deras kvalitativa natur.146 Denna studie anammar en sådan
flerdimensionell syn på attityder.
Även om attityd är ett socialpsykologiskt begrepp har det använts flitigt av
sociologer. Medan psykologer primärt fokuserat på attitydmätning har sociologer varit mer deskriptiva i sina angreppssätt och ofta fokuserat på attityder
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gentemot olika sociala, politiska eller etniska grupper.147 Aggregerade attityder kan också användas för att undersöka normer. Normer är per definition
delade och att acceptera en norm innebär att inta en positiv attityd gentemot
den.148 Denna studies syfte är inte att mäta attityder per se utan att undersöka
deras aggregerade struktur i förhoppning att kartlägga de tankesätt som utgör
attityderna. Dessa tankesätt är kollektiva snarare än individuella och studien
kan därmed ses som en studie i reproduktion och icke-reproduktion som sociala och kulturella fenomen.

Syfte
Det övergripande syftet med avhandlingen är att studera reproduktion och
icke-reproduktion som sociala och kulturella fenomen. Avhandlingens specifika syfte är att studera attityder till barnfrihet i ett samhälle med pronatalistiska värden. Avhandlingens forskningsfrågor är: Hur ser dessa attityders
struktur ut? Hur kan strukturen tolkas utifrån en svensk kontext?
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2. Metod

I detta kapitel presenteras studiens metod. Avsnittens ordning följer den tidsordning i vilken besluten angående metod, urval, insamlingsmetod etc. togs.
Till att börja med valdes metoden; faktoranalys. Sedan skapades de påståenden som ingår i den enkät som utgör underlaget för studien. Efter det genomfördes en pilotstudie och därefter togs beslut om urval och insamlingsmetod.
Efter att bortfallet granskats och hanterats förbereddes materialet för faktoranalys genom flera typer av granskningar. Till sist togs beslut om extraherings- och rotationsmetod.

Val av metod
Det specifika syftet med denna studie är att studera attityder till barnfrihet i ett
samhälle med pronatalistiska värden. Huvudobjektet är inte enskilda människors attityder utan aggregerade attityder, det vill säga många människors
samlade attityder. Genom att studera en grupp respondenter är det möjligt att
finna mönster som ger oss kunskap om attitydernas kollektiva struktur. Eftersom sådana mönster är i fokus för studien har en kvantitativ metod valts.
Ett vanligt sätt att undersöka attityder, vilket också kommer att användas i
denna studie, är att låta respondenter ta ställning till påståenden som ger uttryck åt olika normativa trosföreställningar eller åsikter. Denna metod kan ge
kunskap om respondenternas värdering av ett attitydobjekt och därmed deras
attityd gentemot attitydobjektet. Studien kommer att använda ett relativt stort
antal påståenden om barnfrihet och om barn och föräldraskap för att undersöka
hur de ingående attityderna är strukturerade i förhållande till varandra på aggregerad nivå. En metod som gör det möjligt att finna mönster är explorativ
faktoranalys.

Explorativ faktoranalys
Faktoranalysen utvecklades för över 100 år sedan som en metod för att finna
och identifiera mönster i en stor mängd data. Den är särskilt lämplig för att
undersöka en attitydstruktur vilket är syftet med denna studie. Faktoranalysen
finns idag i en rad olika varianter med skilda användningsområden. En viktig
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skiljelinje går mellan den konfirmatoriska faktoranalysen som används för hypotesprövning och den explorativa faktoranalysen som används bland annat
för att generera hypoteser. Det finns även en deskriptiv form av faktoranalys
som syftar till att beskriva en särskild konstellation av data. I denna studie är
det den explorativa varianten som användes för att analysera datamaterialet.
Den explorativa faktoranalysen används för att finna latenta variabler, så kallade faktorer, som antas ge upphov till ett visst mönster av korrelationer i en
datamängd. Den kan med andra ord sägas vara en metod för att ”mäta det
omätbara”. I explorativ faktoranalys tolkar vi faktorerna, ger dem ytterligare
mening och på så sätt omvandlar dem till hypotetiska konstruktioner vars syfte
är att förklara de observerade regelbundenheterna. Även om metoden inbegriper siffror är slutmålet inte statistiska värden utan snarare en ökad konceptuell
förståelse av ett fenomen.149 Explorativ faktoranalys är ”inferentiell” i den meningen att förklaringarna ska kunna gälla även utanför den enskilda studien.
Den kan därför betraktas som en teorigenererande metod. Metoden är dock
inte ”inferentiell” i någon statistisk bemärkelse. Trots att den tillåter signifikanstestning används faktoranalys generellt sällan för statistisk inferens.150
Explorativ faktoranalys kan jämföras med andra explorativa metoder, både
kvantitativa och kvalitativa, som till exempel grundad teori som också hanterar ”en mängd oordnad data”. Något som är utmärkande för explorativ faktoranalys jämfört med andra explorativa metoder är att bakgrundskunskap om
det man vill undersöka är särskilt viktigt eftersom valet av variabler begränsar
det som undersöks. Detta val inbegriper redan ett teoretiskt ramverk och baseras ofta på en blandning av sunt förnuft och vetenskaplig kunskap.151

Val av påståenden
Det första steget i en faktoranalys är valet och/eller konstruktionen av variabler som ska ingå i analysen. Som nämnts är bakgrundskunskap om det man
undersöker särskilt viktigt inom explorativ faktoranalys eftersom valet och
konstruktionen av variabler är avgörande för hur resultatet av analysen faller
ut. I denna studie utgörs de ingående variablerna av enskilda påståenden, så
kallade attitydfrågor, som har relevans för det som mäts. Varje attitydfråga ger
uttryck åt en subjektivt värderande föreställning. Denna värderande utsaga är
avsedd att vara polariserande, vilket betyder att den ska ge uttryck åt sådant
som 1) människor har en åsikt om, kan ta ställning till, och 2) människor har
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olika åsikter om, tar olika ställning till. Påståenden som ingen vill eller kan ta
ställning till samt påståenden som praktiskt taget alla eller praktiskt taget
ingen håller med om bör undvikas.
Inspiration och idéer till påståendena hämtades främst från tidigare forskning.
Målet med konstruktionen av attitydfrågorna har varit att de ska täcka in och
fånga alla dimensioner i den idévärld som undersöks, nämligen den som har
med idéer om barn och föräldraskap att göra. Det är förstås en omöjlig uppgift
eftersom en sådan idévärld kan betraktas som oändlig i och med att den aldrig
är fastlåst en gång för alla (nya idéer skapas och förändras genom social interaktion). Detta betyder dock inte att idévärlden inte också uppvisar viss stabilitet och vissa regelbundenheter. Att täcka alla dimensioner i idévärlden har
även sina praktiska svårigheter: antalet påståenden begränsas till exempel av
enkätens form samt respondenternas tid och ork. Det har ändock varit ett mål
med studien att fånga så många som möjligt av de idéströmningar i samhället
som kan tänkas påverka människors förhållningssätt till barnfrihet. Något som
underlättat denna strävan är en kategorisering, eller tematisering, av påståendena. Här bör det dock förtydligas att metoden inte är av det hypotesprövande
slaget: påståendena är inte teoretiskt härledda. Tematiseringen har främst använts för att undvika att utelämna relevanta föreställningar av någon särskild
typ. För att skapa ett kategoriseringsschema har hjälp hämtats från Hoffmans
och Hoffmans forskning om ”barns värde” som presenterades i kapitel 1. Totalt användes sex av deras kategorier samt ytterligare ett värde, biologiskt
värde, som också diskuterades i kapitel 1. Hoffmans och Hoffmans forskning
var framförallt kvalitativ och påståendena är inte hämtade därifrån. Deras värdeschema användes som grund för inspiration till påståendenas innehåll. Vissa
påståenden har en kvinnlig och en manlig variant i syfte att undersöka om
attityderna sammanhänger med föreställningar om kön.
Formuleringen av påståenden har även inneburit en mer praktisk process.
Denna har främst gått ut på att skapa påståenden som är lättförståeliga, enkla
att svara på och inte för godtyckliga. En utgångspunkt i det skapande arbetet
har varit ett antal informella regler för hur man bäst formulerar attitydfrågor.
Dessa har sammanställts av psykologiprofessorn Allen Edwards och berör
både frågornas form och innehåll.152 Översättningen av påståendena är hämtad
från Ulf Himmerstrand:153
1. Undvik formuleringar som hänvisar till det förflutna snarare än till nuet.
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Edwards, Allen L., Techniques of Attitude Scale Construction, New York, Appleton-Century-Crofts, 1957, s.13-14.
153 Himmerstrand, Ulf, ”Attitydmätning och psykologiska skalor”, i Sociologiska metoder,
Karlsson, Georg (red.), Stockholm, Svenska bokförlaget (Norstedt), 1961.
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2. Undvik utsagor som har karaktären av sakligt informerade påståenden, eller
utsagor, som tolkas i den riktningen snarare än som värdeladdade uttryck.
3. Undvik formuleringar som kan tolkas på mer än ett sätt.
4. Undvik utsagor som saknar relevans för den attityd som skall mätas.
5. Undvik utsagor som man kan förvänta att praktiskt taget alla eller praktiskt
taget ingen håller med om.
6. Välj utsagor som kan förväntas täcka olika avsnitt av attitydkontinuitet.
7. Se till att utsagan formuleras på ett enkelt, klart och direkt språk.
8. Endast i undantagsfall bör attitydfrågor överstiga 20 ord.
9. En utsaga bör inte innehålla mer än en tankegång.
10. Utsagor som innehåller ord som alla, alltid, ingen, aldrig etc. uppfattas ofta
på olika sätt och bör alltså undvikas.
11. Ord som endast, just, bara och liknande bör användas med försiktighet.
12. När så är möjligt bör utsagor formuleras som enkla osammansatta meningar snarare än som sammansatta eller dubbla satser.
13. Använd inte ord som man kan räkna med att de utfrågade inte förstår.
14. Undvik dubbla negationer.

Av de 14 reglerna ovan är det framförallt 2, 4, 5 och 6 som tar upp den innehållsmässiga dimensionen i attitydfrågekonstruktion. Regel 2 och 5 togs upp
tidigare i avsnittet. Regel 4, att undvika utsagor som saknar relevans för den
attityd som skall mätas, kan tyckas självklar. Vid en faktoranalys behöver
dock variablerna inte ha en uppenbar relevans för det vi vill mäta, eftersom vi
egentligen inte riktigt vet vad det är vi mäter. De latenta konstruktioner som
faktoranalysen går ut på att finna är inte givna på förhand och påståenden med
en ”indirekt” relevans kan vara viktiga att ha med. Flera av påståendena i
denna studie ger uttryck åt för- eller nackdelar med barn och föräldraskap generellt och har ingen direkt relevans för attityder till barnfrihet. Till exempel
kan två respondenter med olika inställning till barnfrihet båda instämma i påståendet att ”barn skapar bekymmer”. Dessa påståenden kan ändå tänkas ha
en betydelse för slutresultatet genom att eventuellt bidra till tolkningen av en
faktor.
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Enligt regel 6 är det viktigt att ha med påståenden som ger uttryck åt både
negativa, neutrala och positiva värderingar av ämnet ifråga för att ”täcka olika
avsnitt av attitydkontinuitet”. Detta har också varit ett mål med konstruktionen
av påståendena i denna studie, inte bara för att täcka hela spannet av möjliga
föreställningar utan också i syfte att inte göra enkäten för ledande. Syftet med
detta har varit att undvika att locka respondenterna att svara på ett visst sätt
och att de inte ska uppfatta det som att en viss sorts svar efterfrågas. Det var
dock svårt att formulera påståenden som uttrycker en positiv värdering av
barnfrihet. Eftersom vi lever i en pronatalistisk kultur kan utsagor som uppvärderar barnfrihet som generellt fenomen lätt uppfattas som extrema eller till
och med absurda och få skulle därför instämma i dem (t.ex.: ”En kvinna som
vill ha barn går emot sin natur”). Av den anledningen räknas därför även neutrala påståenden som till exempel ”En kvinna kan bli lycklig utan barn” som
positiva. Trots strävan efter jämvikt är ändå de negativa påståendena fler i
antal än de positiva (48 respektive 30).
Nedan följer studiens attitydpåståenden uppdelade i sju kategorier som är
tänkta att motsvara sju typer av värden som föräldraskapet kan anses uppfylla.
Den åttonde och sista kategorin ”övrigt” innehåller påståenden som inte motsvarar något speciellt värde. I enkäten ställdes påståendena i slumpmässig ordning med annan numrering än den som listas här nedan. Enkäten finns att läsa
i sin helhet i bilaga 1.
1. Status som vuxen och social identitet
I denna kategori ingår uppfattningen att övergången till föräldraskap ger föräldern en status som vuxen samt riktig kvinna/man.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Det är först när man får barn som man blir vuxen på riktigt.
Det är först när en kvinna får barn som hon blir en riktig kvinna.
Det är först när en man får barn som han blir en riktig man.
Kvinnor som vill ha barn är mer empatiska än kvinnor som inte vill
ha barn.
Män som vill ha barn är mer empatiska än män som inte vill ha
barn.
Jag skulle känna mig misslyckad om jag aldrig fick/hade fått barn.
Man kan bli vuxen på riktigt utan att skaffa barn.
Kvinnor som inte vill ha barn är mer självständiga än kvinnor som
vill ha barn.
Män som inte vill ha barn är mer självständiga än män som vill ha
barn.

2. Expansion av självet
I denna kategori ryms uppfattningen att barn väcker nya dimensioner av personligheten som är nödvändiga för att fullt ut utvecklas som människa samt
40

att barn är meningen med livet. Att barn anses göra livet meningsfullt och
människan fullständig kan delvis hänga samman med barnets förmåga att
skapa känslor av kontinuitet och odödlighet. Att utvecklas som människa är i
detta sammanhang inte liktydigt med det vuxenblivande som togs upp under
föregående kategori. Personlig utveckling har här mer att göra med en ”inre
tillfredställelse” än socialt erkännande som normal vuxen.
10. Att skaffa barn är nödvändigt för att fullt ut utvecklas som människa.
11. Människor som väljer bort barn väljer bort meningen med livet.
12. Att skaffa barn är en del av meningen med livet.
13. En kvinna behöver skaffa barn för att känna sig hel.
14. En man behöver skaffa barn för att känna sig hel.
15. För att livet ska bli fullständigt behöver man skaffa barn.
16. En kvinna kan känna sig fullständig utan barn.
17. En man kan känna sig fullständig utan barn.
18. En kvinna kan leva ett meningsfullt liv utan barn.
19. En man kan leva ett meningsfullt liv utan barn.
20. Att skaffa barn hindrar en från att fullt ut utvecklas som människa.
3. Moral
Att skaffa barn ger föräldrarna möjlighet att framstå som ansvarsfulla och altruistiska på grund av att de uppfattas ta ansvar för samhällets fortlevnad och
fortsatta välfärd men också på grund av de uppoffringar som föräldraskapet
kräver. Barnfria kan däremot betraktats som egoistiska och oansvariga på
samma grund. Det finns emellertid en motsatt diskurs enligt vilken barnfria är
altruistiska som inte genom barn bidrar till negativ klimat- och miljöpåverkan.
Denna diskurs var dock tämligen marginaliserad vid tiden för studiens utformning och datainsamling.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.

Det är ansvarsfullt gentemot samhället att skaffa barn.
Det är en plikt mot samhället att skaffa barn.
Det är en plikt mot familjen och/eller släkten att skaffa barn.
Kvinnor som väljer bort barn tänker för mycket på sig själva.
Män som väljer bort barn tänker för mycket på sig själva.
Kvinnor som väljer bort barn tänker för mycket på sin karriär.
Män som väljer bort barn tänker för mycket på sin karriär.
Människor som har barn är mer ansvarsfulla än människor som inte
har barn.
29. Om alltfler väljer bort barn är det ett tecken på att egoismen breder
ut sig i samhället.
30. Det vore bra om färre barn föddes med tanke på jordens ändliga
resurser.
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31. Det är egoistiskt att skaffa biologiska barn när det finns så många
föräldralösa barn i världen.
32. Den som vill ha barn är lika självisk som den som inte vill ha barn.
33. Det är mer själviskt att skaffa barn än att inte göra det
4. Primärgruppsrelationer och samhörighet
I denna kategori ingår uppfattningen att barn är nödvändiga för att ”göra familj” och det självklara resultatet av tvåsamhet. Barn kan uppfattas stärka relationer men också skydda mot ensamhet om andra relationer skulle brista.
Denna kategori rymmer också föreställningen om parförhållandet som den
viktigaste relationen vilken missgynnas av barn.
34. Det är först när ett par får barn som de blir en familj.
35. En kvinna som inte vill ha barn kommer troligen att ändra sig när
hon träffar rätt partner.
36. En man som inte vill ha barn kommer troligen att ändra sig när han
träffar rätt partner.
37. Att skaffa barn är den yttersta bekräftelsen på kärlek mellan två
personer.
38. Människor som aldrig skaffar barn kommer troligen att bli ensamma senare i livet.
39. Människor som aldrig skaffar barn lever känslomässigt fattiga liv.
40. Att få barn stärker en parrelation.
41. Att få barn stärker relationen till ens egna föräldrar.
42. Par som väljer bort barn kommer troligen att ångra sig senare i livet.
43. Barn är ett hinder för närhet och intimitet mellan partners.
44. Att ha barn är känslomässigt påfrestande.
45. Att få barn är påfrestande för en parrelation.
46. Ett par kan bli lyckliga utan att skaffa barn.
5. Förändring, stimulans och glädje
Samtidigt som barn kan tillföra efterlängtad förändring och glädje kan de
också skapa bekymmer och oro. I denna kategori ingår föreställningar om
lycka, som antingen förutsätter eller utesluter barn.
47.
48.
49.
50.
51.
52.

För att kunna bli lycklig behöver man skaffa barn.
Ett liv utan barn är ett tråkigt liv.
Jag tycker om barn.
I det stora hela ger barn alltid mer glädje än sorg.
Det är roligt med barn.
Människor som inte skaffar barn har möjlighet att leva mer spontant.
53. Människor som skaffar barn går miste om andra upplevelser i livet.
54. Ett liv utan barn betyder frihet.
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55.
56.
57.
58.
59.

Barn skapar bekymmer.
Barn är jobbiga.
En kvinna kan bli lycklig utan att skaffa barn.
En man kan bli lycklig utan att skaffa barn.
Det är svårt att bli lycklig om man skaffar barn.

6. Kreativitet, kompetens och prestation
I denna kategori ingår uppfattningen att föräldraskapet är en givande utmaning
och erfarenhet. Den motsatta uppfattningen att det finns viktigare utmaningar
än föräldraskapet ingår också.
60.
61.
62.
63.
64.

Att vara förälder är den största och viktigaste utmaningen i livet.
Att vara mamma är den viktigaste erfarenheten en kvinna kan ha.
Att vara pappa är den viktigaste erfarenheten en man kan ha.
Det finns större och viktigare utmaningar i livet än att vara förälder.
Att vara förälder är en svår uppgift som inte alla är lämpade för.

7. Biologiskt värde
Biologiska förklaringsmodeller har hög status i dagens samhälle enligt Peterson och Engwall.154 Det är också vanligt i studier om både barnfrihet och föräldraskap att respondenter refererar till en biologisk reproduktionsinstinkt. I
denna kategori ingår även uppfattningen att reproduktionen är naturlig och att
det är mot naturen att välja bort barn.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.

Det är naturligt att skaffa barn.
Det är onaturligt att inte skaffa barn.
En kvinna som inte vill ha barn går emot sin natur.
En man som inte vill ha barn går emot sin natur.
Innerst inne vill alla kvinnor ha barn.
Innerst inne vill alla män ha barn.
Kvinnor som inte vill ha barn kommer troligen att ångra sig när den
biologiska klockan snart slutar ticka.

8. Övrigt
Här ingår påståenden som inte passar in i någon av de ovanstående kategorierna. Ett exempel är påståendet att barnfria kommer att ångra sitt val senare i
livet. Detta är något som de som valt att inte skaffa barn ofta får höra enligt
tidigare forskning.155 Varför man kommer att ångra sig framkommer inte av
påståendet vilket gör det svårt att kategorisera. Påstående 79, ”Det är synd om
154

Peterson & Engwall 2010.
Gillespie, Rosemary, “When no means no: Disbelief, disregard and deviance as discourses
of voluntary childlessness”, i Women’s Studies International Forum, 23:2, 2000, s.223–234 &
Campbell 1999.
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ett barn som ännu inte börjat skolan om mamman yrkesarbetar”, inkluderades
i syfte att undersöka om attityderna är kopplade till föreställningar om kön.
72. Kvinnor som väljer bort barn kommer troligen att ångra sig senare
i livet.
73. Män som väljer bort barn kommer troligen att ångra sig senare i
livet.
74. Att få barn får en att inse vad som är viktigt i livet.
75. Många par skaffar barn utan att egentligen reflektera över varför.
76. Om förväntningarna på att skaffa barn inte var så starka skulle fler
välja bort barn.
77. Att skaffa barn försämrar en kvinnas möjligheter i arbetslivet.
78. Att skaffa barn försämrar en mans möjligheter i arbetslivet.
79. Det är synd om ett barn som ännu inte börjat skolan om mamman
yrkesarbetar.
Val av svarsalternativ
Som svarsalternativ till påståendena valdes en fem-gradig skala från 1-instämmer inte till 5-instämmer helt. Respondenterna kunde inte välja något ”vet ej”alternativ eller liknande. Detta utlämnades bland annat för att ”tvinga” de svarande att ta ställning.

Pilotstudien
Innan den egentliga studien påbörjades genomfördes en pilotstudie. I pilotstudien delades enkäten ut i pappersform till en bostadsrättsförening och en körförening156 samt i webbenkätformat (informationen och länken lämnades dock
ut i pappersform) till en förskola och vid två universitetsföreläsningar. Totalt
svarade 31 personer på pappersenkäten och 15 på webbenkäten. Av dessa 46
var 28 kvinnor och 18 män. Pilotstudien resulterade bland annat i att 13 av de
då 94 påståendena i enkäten togs bort och att några påståenden formulerades
om. Påståenden med extremt låg spridning, det vill säga i vilka alla respondenter hade instämt helt respektive inte alls, raderades. Även några påståenden
på vilka många svarat mittenalternativet 3 togs bort. Dessa kan ha uppfattats
som svåra att ta ställning till. En del påståenden utelämnades som ett svar på
156

Det var från början tänkt att enkäten helt och hållet skulle distribueras i pappersform. Urvalsgruppen skulle då bestå av föreningsaktiva i Sverige vilka var tänkta att nås genom att dela
ut enkäten på till exempel föreningsmöten. Nackdelen med insamlings- och urvalsmetoden,
vilket erfors vid genomförandet av pilotundersökningen, är att den kräver mycket tid och resurser. Bland mötesdeltagarna i de föreningar som ingick i pilotstudien var svarsdeltagandet dessutom tämligen lågt, knappt 50 procent. Av bland annat dessa skäl beslutades det att göra om
pappersenkäten till webbenkät och använda internet som kanal för att hitta respondenter. Mer
om urvalets och insamlingsmetodens för- och nackdelar finns att läsa i kommande avsnitt.
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kritik från respondenter att enkäten var för lång och att många påståenden var
för lika. En respondent tyckte att enkäten var heteronormativ vilket resulterade
i att två påståenden omformulerades så att de blev könsneutrala. Layouten på
webbenkäten förändrades för att bli mer svarsvänlig. Istället för att alla påståenden var uppradade på samma sida delades de upp på fem sidor.

Urval
Till skillnad från många konventionella kvantitativa undersökningar har målet
med urvalet inte varit statistiskt representativitet. Syftet med studien är inte
statistisk inferens utan en ökad konceptuell och kvalitativ förståelse för ett
fenomen. Det ideala urvalet hade dock trots allt varit ett representativt urval.
Det hade i högre grad möjliggjort statistiska (och teoretiska) generaliseringar.
Det är emellertid svårt att med hjälp av ett slumpmässigt och obundet urval
erhålla ett representativt stickprov idag. Studier som använder sig av slumpmässiga och obundna urval blir sällan särskilt representativa eftersom allt färre
väljer att svara på en postenkät som är det vanligaste sättet att distribuera enkäter. Detta gäller särskilt vissa respondentgrupper, till exempel svarar högutbildade kvinnor oftare än lågutbildade män.157 Att göra ett slumpmässigt
obundet urval är också mycket kostsamt. Istället har en urvalsmetod som
skulle kunna betecknas som strategisk använts. Urvalet har gjorts i avsikt att
maximera variation, både i möjliga förhållningssätt gentemot barnfrihet och i
relation till vissa bakgrundvariabler.
I studien användes internet som distributionskanal för enkäten. Internet gör
det möjligt att nå ut till många människor. 90 procent av befolkningen mellan
16 och 84 år hade år 2012 tillgång till internet i hemmet och 75 procent i
samma åldersgrupp använde internet på fritiden dagligen eller flera gånger i
veckan.158 Användningen av internet skiljde sig dock mellan olika grupper.
Internet användes oftare av yngre än av äldre. Internetanvändningen var också
mer utbredd bland tjänstemän jämfört med arbetare samt bland högutbildade
jämfört med lågutbildade. Medan 86 procent av dem med eftergymnasial utbildning använde internet på fritiden dagligen eller flera gånger i veckan är
samma siffra för dem med förgymnasial utbildning endast 59 procent. Skillnaderna mellan män och kvinnor däremot samt mellan svensk- och utlandsfödda var ganska små.159
Den stora fördelen med internetbaserade studier som lyfts fram inom forskning är att internet ökar möjligheterna att få mycket stora eller specifika urval.
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Med hjälp av internet blir det lättare att rikta sin undersökning till en särskild
målgrupp jämfört med vid ett traditionellt urvalsförfarande.160 Eftersom målet
med urvalet var variation är möjligheten att nå särskilda grupper en stor fördel.
Detta gör också att den ojämlika internetanvändningen blir ett mindre problem. Ett internetbaserat urval innebär också ökade möjligheter till geografisk
spridning bland respondenterna.
Den kanske viktigaste kritiken mot att göra urval på internet gäller frågor om
representativitet och generaliserbarhet.161 Ofta är populationen okänd när internet används som distributionskanal. Att rekrytera respondenter via till exempel en webbsida innebär att endast ett begränsat antal respondenter har möjlighet att bli rekryterade och vi vet mycket lite om dem som väljer att inte
delta. I studien finns ingen känd population och endast ett begränsat och okänt
antal respondenter har haft möjlighet att svara. Dock innehåller enkäten en hel
del demografiska frågor och urvalet kan därför i dessa hänseenden sättas i relation till befolkningen i stort.
Urvalet genomfördes år 2013-2014 i två omgångar. I den första urvalsomgången inkluderades både föreningar i mer traditionell bemärkelse och helt
internetbaserade grupper eller mötesplatser som hade något med barn och föräldraskap att göra. I de flesta fall kontaktades någon representant för föreningen, gruppen eller hemsidan i fråga för att be denne förmedla information
om studien samt länken till enkäten till sina medlemmar, läsare eller besökare.
De ”gate-keepers” som var villiga att sprida information om studien samt länken gjorde detta via en hemsida, internetforum, e-post, digital medlemstidning
eller liknande. Om tillåtelse gavs riktades ibland information om studien och
länken direkt till medlemmarna i ett internetforum eller en Facebook-grupp.
Under datainsamlingens gång framträdde åtta olika kategorier av ”urvalsgrupper”. Dessa sammanfattas under följande rubriker: Familjeforum och föräldraföreningar, Hemmaföräldrar, Feministiska föräldrar (forum för feministiska
föräldrar), Adoptionsföreningar, Ofrivilligt barnlösa, Barnfria, Pappaaktivister och Föreningar för ”icke-kärnfamiljer”. En lista med alla föreningar/grupper/hemsidor/forum samt antal svarande finns i bilaga 2.
Efter denna första urvalsomgång var 86 procent av de svarande kvinnor och
14 procent män. Att en övervägande majoritet av respondenterna är kvinnor
speglar tydligt att barn och föräldraskap engagerar eller påverkar kvinnor i
högre utsträckning än män (se s.13-14). De flesta män som svarat har nått
160 Daneback, Kristian, Webbenkäter som datafångstteknik: En litteraturöversikt, Socialstyrelsen, 2009-11-11 & Duffy, Mary E., “Methodological Issues In Web-based Research”, i Journal
of Nursing Scholarship, 34:1, 2002, s.83-88 & Gosling, Samuel D., Simine Vazire, Sanjay Srivastava & Oliver P. John, “Should We Trust Web-Based Studies?”, i American Psychologist,
59:2, 2004, s.93–104.
161 Daneback 2009.
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enkäten via kanaler som riktar sig till ”aktivistpappor”, män som engagerar
sig särskilt i frågor som gäller pappors rätt att få vårdnad om sina barn vid
vårdnadstvister. Efter den första urvalsomgången stod det klart att andelen
män i urvalet måste ökas för att studien inte bara ska handla om kvinnor men
också för att de män som hittills svarat kan antas vara en ganska speciell grupp
rent åsiktsmässigt.
Den första urvalsomgången resulterade också i att endast människor med ett
intresse i barn och föräldraskap tillfrågats. Det är även viktigt att nå grupper
som inte har så stort intresse i föräldraskap. För att öka variationen i urvalet i
allmänhet och bland männen i synnerhet genomfördes en andra urvalsomgång. Den andra urvalsomgången innebar att enkäten spreds på en lång rad
internetforum som inte hade med barn och föräldraskap att göra. För att välja
ut forum användes en webbplats som listat de 160 största svenska internetforumen efter antalet inlägg.162 Information om studien samt länken till enkäten
lades ut på de flesta tillgängliga forum för att fånga människor med så många
olika ”intresseprofiler” som möjligt i hopp om att en sådan variation även för
med sig variation i attityder till barnfrihet och i relation till bakgrundsvariabler. De forum som aktivt valdes bort var sådana vars aktiva medlemmar verkade vara ungdomar (oftast olika typer av dator- eller tv-spelsforum).163
Den andra urvalsomgången resulterade i en övervägande majoritet män. Könsfördelningen för båda urvalsomgångarna tillsammans blev jämn sånär som på
en kvinna (1 130 män och 1 129 kvinnor). Dock är det interna bortfallet större
bland männen än bland kvinnorna (se Bortfall s.51-52). Variationen i urvalet
med avseende på andra bakgrundsvariabler som till exempel ålder och utbildning ansågs tillräcklig. Bland männen är en större andel lågutbildade och barnlösa jämfört med kvinnorna. Statistik över respondenterna finns att läsa på
sida 58-60 och i bilaga 3.
Studiens urvalsmetod kan tänkas undvika många problem som de undersökningar som strävar efter statistisk representativitet möter i form av bortfall från
vissa grupper. Som nämnts är bortfallet ofta stort bland män i allmänhet och
bland lågutbildade och barnlösa män i synnerhet.164 Detta urval gjorde det
möjligt att särskilt nå ut till barnlösa män. Nackdelen med att inte ha något
representativt urval är förstås att det inte är möjligt att göra några statistiska
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generaliseringar, men detta är inte heller syftet med studien. Urvalsförfarandet
gör det också omöjligt att uttala sig om det externa bortfallet (se Insamlingsmetod s.49-51).

Urvalsstorlek
En annan nackdel eller svårighet med ett strategiskt urval är att det inte finns
någon självklar gräns när insamlingen är klar. Det finns olika riktlinjer när det
gäller att bestämma hur stort urval som behövs för faktoranalys. Andrew L.
Comrey och Howard B. Lee erbjuder följande riktlinjer för att avgöra urvalsstorleken: ”50 – very poor, 100 – poor, 200 – fair, 300 – good, 500 – very
good, 1000 or more – excellent”.165 En tumregel enligt Barbara G. Tabachnick
och Linda S. Fidell är att minst 300 observationer behövs för faktoranalys. De
hävdar också att mindre urval är tillräckliga om vissa ”nyckelvariabler” har
höga laddningar (>0,8).166 Marjorie A. Pett m.fl. föreslår minst 10-15 observationer per ursprunglig attitydfråga.167 Bandalos och Boehm-Kaufman problematiserar det vanliga antagandet att ett större antal variabler kräver större
urval. De kommer fram till att antalet nödvändiga observationer istället ökar
med antalet faktorer. Små urval kan också kompenseras av höga kommunaliteter168 medan större urval blir nödvändiga vid låga kommunaliteter.169 Denna
studies urvalsstorlek är initialt 2 283 respondenter. Efter hantering av bortfall
minskade storleken till 1 695 respondenter.
En tillräcklig urvalsstorlek är förstås nödvändig för att kunna göra en tillförlitlig faktoranalys. Urvalsstorleken är emellertid ett otillräckligt kriterium för
när det är lämpligt att sluta samla in data eftersom frågan om vilka som svarar
är minst lika viktig som frågan om hur många som svarar. Urvalets slutmål i
denna studie var att nå tillräcklig variation. Vad som är tillräcklig variation är
dock svårt att veta. Inom kvalitativa studier, och särskilt inom grundad teori,
används ”teoretisk mättnad” eller ”data-mättnad” för att bedöma när nya data
inte längre behöver samlas in. Den innebär att nya observationer inte förändrar
resultatet eller tillför analysen något.170 Även i denna studie användes teoretisk
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mättnad som kriterium för när nya data inte längre behövdes samlas in. För att
avgöra huruvida mer data behövs valdes hälften av observationerna ut slumpmässigt och sedan genomfördes en faktoranalys på denna hälft. Faktoranalysen med hälften av observationerna jämfördes därefter med faktoranalysen
som inkluderade hela datamaterialet. Analyserna skilde sig inte märkbart från
varandra vilket indikerar teoretisk mättnad.

Insamlingsmetod
Ett interneturval förutsätter en så kallad webbenkät. Att distribuera enkäter via
internet har flera fördelar. Förutom att tillvägagångssättet är både tids- och
kostnadseffektivt innebär det också att data inte behöver läsas in manuellt.
Metoden medför emellertid att forskaren inte har någon kontroll över de omständigheter under vilka respondenterna svarar. Att vara på plats när respondenterna besvarar enkäten är dock ingen garanti för att respondenterna följer
instruktioner eller svarar seriöst (forskning talar snarare för att webbenkäter
ger både mer fullständiga och snabbare svar än pappersenkäter, se nedan). Genom att inte vara närvarande vid svarandet minskar också risken för den så
kallade intervjuareffekten, alltså att forskaren på något sätt påverkar respondenterna.171
En nackdel med insamlingsmetoden är att det inte går att uttala sig om storleken på det externa bortfallet eftersom det förblir okänt hur många eller vilka
som erbjuds att få vara med i den aktuella studien. Det har hävdats att svarsfrekvenserna generellt brukar vara lägre i webbenkätstudier jämfört med när
postenkäter använts.172 I Kristian Danebacks litteraturstudie om webbenkäter
som insamlingsmetod som gjordes på uppdrag av Socialstyrelsen konstaterades att svarsfrekvenserna i de analyserade studierna var mycket varierande
och beroende av vilken grupp som studerades. Skillnaden mellan webbenkäter
och postenkäter var dock som regel liten.173
En kritik som riktats mot webbenkäter är möjligheten att en respondent svarar
flera gånger. Detta kan vara svårt att upptäcka när respondenten inte behöver
ange namn och personnummer.174 Enligt Daneback tyder tidigare forskning på
att problemet är ovanligt och i de fall där multipla enkäter identifierats har
deltagarna fått ekonomisk ersättning för sin medverkan vilket kan ha bidragit
till försöken att fylla i fler än en enkät. För att minimera risken att en respondent besvarar enkäten mer än en gång tillåts i denna studie endast en ifylld
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enkät per IP-adress. Eftersom varje respondentgrupp har sin egen ”enkätlänk”
kan en respondent som träffar på olika länkar svara flera gånger. Även om
respondenterna inte uppger namn eller personnummer ombeds de svara på en
rad demografiska frågor vilket kan göra det möjligt att identifiera en respondent som svarat mer än en gång, förutsatt att denne avgett samma svar.
Ytterligare en viktig fråga som engagerat forskare är om svar insamlade via
webbenkäter skiljer sig från svar insamlade via pappersenkät, alltså huruvida
distributionssättet påverkar innehållet och kvalitén i enkätsvaren. Flera studier
som undersökt denna fråga finner inga eller marginella skillnader mellan distributionssätten när det kommer till resultat.175
Enligt vissa studier svarar människor mer socialt önskvärt på enkäter i pappersform jämfört med webbenkäter.176 Detta skulle bland annat bero på att
människor känner sig mer anonyma när de svarar via dator än på papper.
Denna skillnad har emellertid avfärdats av senare studier.177
De skillnader som uppmätts mellan pappers- och webbenkäter ser ofta ut att
vara till webbenkätens fördel. Flera studier har kunnat visa att det interna bortfallet, det vill säga antalet obesvarade frågor, är lägre för webbenkäter än för
pappersenkäter. Förutom att webbenkäterna lämnas in mer kompletta har studier också visat att de fylls i snabbare.178 Att det interna bortfallet är lägre för
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webbenkäter har förklarats av att layouten är bättre; respondenterna slipper
irrelevanta frågor. Det kan också tänkas att självselekterade deltagare, vilket
är vanligare i webb-baserade studier än i studier baserade på pappersenkäter,
är mer motiverade att svara och därför avger klarare och mer kompletta svar
än icke-självselekterade respondenter. En ytterligare skillnad mellan de två
insamlingsmetoderna är att respondenter oftare svarar på kvalitativa frågor i
webbenkäter, frågor med så kallade öppna svarsalternativ, och dessutom tenderar svaren på kvalitativa frågor i webenkäter att vara längre.179

Bortfall
Som nämnts innebär insamlingsmetoden att det inte går att uttala sig om externt bortfall. Däremot är det möjligt att säga något om det interna bortfallet,
alltså svarsbortfall på vissa frågor i enkäten. Detta avsnitt kommer därför endast att behandla det interna bortfallet. Det totala svarsbortfallet för attitydfrågorna i denna studie är 31 procent. I den slutliga analysen är dock bortfallet
26 procent. Inget påstående har särskilt högt bortfall utan bortfallet verkar snarare bero på att respondenternas tid eller ork tagit slut efter ett visst antal påståenden. Påståendena är uppdelade på fem sidor i enkäten och efter varje sida
sjunker svarsfrekvensen märkbart. Bortfallet varierar dock stort mellan olika
grupper av respondenter. För attitydfrågorna ligger det interna bortfallet för
kvinnor mellan 4 och 10 procent och för män mellan 16 och 28 procent. Bortfallet skiljer sig också mellan de som har barn och de som inte har barn. För
de som har barn är bortfallet på attitydfrågorna mellan 7 och 15 procent och
för de som inte har barn är bortfallet mellan 15 och 28 procent. Även utbildning, klassposition och huruvida respondenten förvärvsarbetar eller inte påverkar bortfallet. Högutbildade, respondenter tillhörande tjänstemannaklassen
samt de som förvärvsarbetar har i högre grad svarat på attitydfrågorna än lågutbildade, respondenter tillhörande arbetarklassen och de som inte förvärvsarbetar.
Det finns flera metoder att hantera internt bortfall. Vilken metod man bör välja
beror bland annat på om bortfallet är slumpmässigt eller inte.180 I denna studie
är bortfallet inte slumpmässigt eftersom svarsfrekvensen sjunker desto högre
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antal påståenden och är olika stort i olika grupper. Grafiska och hypotesprövande analyser av bortfallet i statistikprogrammet SPSS visar också att bortfallet är systematiskt och inte slumpmässigt.
Tre vanliga sätt att hantera bortfall är listvis exkludering, parvis exkludering
och imputering. Vid listvis exludering utesluts helt enkelt varje observation
som har något saknat värde på någon av variablerna som ingår i analysen.
Denna metod duger bra om bortfallet är mycket litet och helt slumpmässigt.
Det kan dock ge snedvridna resultat om bortfallet är större och systematiskt.
Vid parvis exkludering utesluts en observation endast från de beräkningar där
ett värde saknas. All tillgänglig information från deltagarna i studien används
alltså för att till exempel räkna ut en korrelation mellan två variabler, oavsett
om deltagarna svarat på andra variabler eller inte. Detta leder till att olika korrelationer baseras på olika grupper av observationer vilket kan innebära snedvridna parametrar. Parvis exkludering kan också resultera i en korrelationsmatris som inte går att invertera, vilket är nödvändigt i faktoranalys.181
Vid imputering ersätts de saknade värdena med andra värden. En av de enklaste imputeringarna innebär att medelvärden används som ersättare för bortfallet. Varje saknat värde ersätts då av medelvärdet för den aktuella variabeln.
Detta förfarande baseras på antagandet att medelvärdet är en rimlig gissning
på ett värde. Om bortfallet inte är slumpmässigt är dock medelvärdet en dålig
gissning. Att ersätta bortfallet med medelvärden innebär också att variablernas
varians blir mindre vilket leder till att korrelationer underestimeras. Mer sofistikerade imputeringstekniker, som till exempel regressionsmetoden och expectation maximization (EM), uppskattar ett saknat värde på grundval av vad
observationen i fråga har för värden på andra variabler. Sådana tekniker passar
när bortfallet inte är slumpmässigt. Multipel imputering imputerar flera värden för varje saknat värde för att sedan göra det möjligt att i vissa fall slå
samman dessa värden till ett värde.182
Även om bortfallet i denna studie inte är slumpmässigt valdes listvis exkludering för att hantera bortfallet. Bortfallet bedömdes som tillräckligt litet för att
listvis exkludering inte skulle ge snedvridna resultat. En faktoranalys med
multipel imputering (fem imputerade värden) gjordes emellertid som jämförelsepunkt. Skillnaderna i resultatet mellan dessa analyser ansågs obetydliga.
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Förberedelser inför faktoranalysen
Innan faktoranalysen genomfördes granskades materialet för att avgöra om
det är lämpligt för en faktoranalys. I detta avsnitt redovisas denna granskning
och de åtgärder som vidtogs. Här presenteras också hur faktoranalysen genomfördes och de val som gjordes i processen.
Granskning av materialet
Efter att bortfallet hanterats (se föregående avsnitt) bör korrelationerna i
materialet undersökas. Faktoranalysen utgår från linjära korrelationer mellan
de ingående variablerna. Det är därför viktigt att det finns linjära samband i
materialet. Om korrelationerna i materialet är låga finns det risk för att inga
mönster går att finna i materialet och således inga faktorer. Om korrelationerna mellan variablerna är höga kan det vara svårt att urskilja en variabels
unika bidrag till en faktor. Multikollinearitet, det vill säga att två eller flera
variabler korrelerar högt med varandra, är dock ett mindre problem för faktoranalys. För att upptäcka eventuella problem med för låga eller för höga
korrelationer kan korrelationsmatrisen studeras före analysen.
Framförallt två mått kan användas för att avgöra korrelationsmatrisens lämplighet för faktoranalys. Bartletts test av sfärisitet testar hypotesen enligt vilken
korrelationsmatrisen är en enhetsmatris, det vill säga att det inte finns några
samband alls mellan variablerna. Resultatet av detta test var signifikant vilket
betyder att matrisen inte är en enhetsmatris och den är därmed möjlig att använda i faktoranalys. KMO-värdet (Kaiser-Meyer-Olkins mått av urvalsadekvans) ger kvoten mellan de kvadrerade korrelationerna mellan variablerna
och de kvadrerade partiella korrelationerna mellan variablerna. Dess värde varierar mellan 0 och 1. Ett värde nära 1 indikerar att variablerna har gemensamma faktorer, att mönstren är relativt kompakta och att en faktoranalys därför borde resultera i distinkta faktorer. Enligt Petts m.fl. tolkning av Kaiser är
ett värde på mindre än 0,6 mediokert eller oacceptabelt medan ett värde på
mer än 0,9 är ”fantastiskt”.183 KMO-värdet för detta datamaterial är 0,97 vilket får betraktas som ett mycket bra värde.
Utifrån dessa mått dras slutsatsen att studien åtminstone inte har problem med
för många låga korrelationer. Vissa variabler uteslöts ändock på grundval av
att de hade låga kommunalitetsvärden (<0,2). Kommunalitetsvärdena anger
hur stor andel av en variabels varians som kan föras tillbaka på faktorstrukturen i sin helhet. Ett lågt kommunalitetsvärde indikerar att en variabel inte
passar väl in i det övergripande mönstret. De påståenden som uteslöts på grund
av låga kommunalitetsvärden var: 6, 14, 17, 21, 35, 38, 44 och 63. Dessa har
det gemensamt att respondenter som instämmer i dem kan ha olika attityder
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till barnfrihet. De lyckas med andra ord inte särskilja människor med olika
attityder.
Som nämnts är det också ett problem om variabler korrelerar mycket högt med
varandra. Multikollinearitet i faktoranalys kan upptäckas genom den så kallade determinanten för korrelationsmatrisen. Den anger huruvida korrelationsmatrisen är singulär (om två eller flera variabler är perfekt korrelerade är determinanten=0) eller om variablerna inte korrelerar alls (determinanten=1).
Andy Field presenterar en tumregel enligt vilken determinanten inte bör vara
mindre än 0,0001.184 Determinanten för detta material, när alla variabler är
inkluderade i analysen, är 10
vilket får betraktas som ett mycket litet värde
och indikerar problem med multikollinearitet. Det innebär att matrisen är illakonditionerad vilket kan resultera i instabila faktorlösningar. Datorprogrammet får då svårt att finna en ackurat lösning eftersom små felavrundningar
datorn gör kan resultera i stora förändringar i lösningen.185 Multikollinearitet
kan orsakas av att några variabler korrelerar högt med varandra (>0,8) eller att
en grupp variabler korrelerar medelhögt, (r≈0,6). I materialet finns några enstaka variabler som korrelerar högt (>0,8) men också flera grupper av variabler som är medelhögt korrelerade med varandra. Detta kan bero på att många
av påståendena har liknande innehåll. Den mycket låga determinanten tyder
på en illakonditionerad matris och indikerar att påståenden som är likartat formulerade och högt korrelerade med en eller flera andra variabler borde uteslutas för att göra lösningen mer stabil. Det kan dock finnas en teoretisk poäng
med att ha med så många variabler som möjligt i analysen. Det finns en orsak
bakom valet av påståendena och att utesluta variabler innebär att begränsa den
föreställningsvärld som undersöks. Följande variabler uteslöts ändock på
grund av hög multikollinearitet: 5, 11, 15, 18, 20, 23, 27-29, 32, 34, 36, 49,
56-59, 64, 68-69, 71, 77 och 80. De uteslöts dels på grund av höga korrelationsvärden (r>0,6), dels på grund av låga toleransvärden (<0,3). Det var ofta
påståenden som liknande något annat som uteslöts. Till exempel uteslöts ofta
ett påstående som hade en kvinnlig eller manlig variant. Uteslutandet av dessa
påståenden resulterade i en determinant på 2 10 .
Det kan också vara en nackdel för analysen om variabelvärden inte är normalfördelade. Detta är dock ett större problem om syftet är att göra statistiska
generaliseringar, som inom konfirmatorisk faktoranalys. I en explorativ faktoranalys försämras visserligen lösningen om variabler är icke-normalfördelade, men när respondenterna är många påverkas inte resultaten nämnvärt av
snedfördelade variabler.186 I studiens data finns tre variabler med mycket liten
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varians eftersom respondenterna tyckte i stort sett likadant. De får betraktas
som i hög grad snedfördelade (skewness>2). Dessa tre påståenden (”Det är en
plikt mot samhället att skaffa barn (33), ”Det är en plikt mot familjen och/eller
släkten att skaffa barn” (67) och ”Det är svårt att bli lycklig om man skaffar
barn” (75)) utelämnades eftersom mycket få respondenter instämde i dem
(mellan 3-4 procent).
Extrahering och rotering av faktorer
Det finns flera metoder att använda vid faktoranalys. Metoden som valdes för
att analysera datamaterialet i denna studie var den som brukar kallas för ”principal axis factoring” (PAF). Den är den mest använda metoden för explorativ
faktoranalys och utgår endast från gemensam varians (variablernas unika varians utelämnas).187 Denna skiljer sig från till exempel principal component
analysis (PCA) som utgår från både gemensam och unik varians. PCA lämpar
sig bäst för deskriptiv faktoranalys. Vid PAF extraheras faktorerna succesivt
och de är ortogonala, det vill säga oberoende av varandra. Den första faktorn
extraheras så att den står för den största möjliga andelen varians. Den andra
faktorn extraheras från residualmatrisen efter att den första variabelns inflytande faktorerats ut. Denna process upprepas ända tills ett tillräckligt antal
faktorer är extraherade.
Hur många extraherade faktorer är då tillräckligt? Det finns olika kriterium
för att bedöma hur många faktorer som bör extraheras. Det vanligaste kriteriet
är att extrahera endast faktorer med ett egenvärde på minst ett.188 Detta kriterium är känt som Kaiser-Guttman-regeln. Denna regel har emellertid fått
mycket kritik. Enligt Comrey och Lee bör regeln endast användas vid PCA,
men även vid PCA är det möjligt att över- eller underestimera antalet faktorer
med detta kriterium.189 När variablerna är många finns det en stor sannolikhet
att flera obetydliga faktorer extraheras. Richard Gorsuch föreslår att detta kriterium endast bör användas om antalet variabler är under 40, urvalet är mycket
stort och antalet faktorer förväntas vara mellan [antalet variabler/5] och [antalet variabler/3].190 Om detta kriterium hade tillämpats i denna studie hade fem
faktorer extraherats.191
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Tabachnick & Fidell 2007, s.636.
Egenvärdet är summan av de kvadrerade kolumnvisa faktorladdningarna för varje variabel,
och den anger hur stor andel av den gemensamma variansen hos variablerna som förklaras av
en viss faktor.
189 Comrey & Lee, 1992 s.108.
190 Gorsuch, Richard L., Factor analysis, Philadelphia, Saunders, 1974, s.149.
191 Med detta kriterium tog det emellertid för många upprepningar (fler än 25) för att SPSS
skulle finna en roterad faktormatris och den icke-roterade faktormatrisen är svårtolkad.
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Ett annat sätt att avgöra antalet faktorer är att använda det så kallade screediagrammet. Detta ritar ut alla faktorers egenvärden i fallande ordning. Grundtanken är att man ska sluta att inkludera ytterligare faktorer när dessa förklarar
i stort sett lika mycket av variansen som den tidigare faktorn, det vill säga när
den relativa förklaringsgraden inte längre sjunker märkbart. Scree-diagrammet i analysen visar ett tydligt brott efter tre faktorer. Utifrån detta vore det
rimligt att acceptera endast tre faktorer.
Det finns ofta inget självklart svar när det kommer till hur många faktorer som
bör extraheras. Lösningen ska inte endast baseras på statistiska kriterier utan
den ska också vara teoretiskt meningsfull. Enligt Pett m.fl. bör faktorernas
tolkningsbarhet och användbarhet fungera som det slutgiltiga kriteriet.192 För
att kunna avgöra faktorernas tolkningsbarhet och användbarhet behöver faktorlösningen ofta roteras, och därmed kan antalet faktorer i många fall inte
bestämmas förrän lösningen är roterad. Det finns två huvudsakliga sätt att rotera en faktorlösning: ortogonal, där faktorerna hålls oberoende av varandra,
och icke-ortogonal (oblik), där faktorerna tillåts korrelera med varandra. Vid
valet av rotationsmetod bör man enligt Field ta hänsyn till om det finns teoretisk anledning att tro att faktorerna skulle vara relaterade till varandra eller
inte.193 I denna studie är det rimligt att anta att faktorerna är korrelerade eftersom attitydfrågorna berör samma fenomen. Om faktorerna korrelerar med
varandra ger en icke-ortogonal lösning ett mer meningsfullt resultat. Rotationsmetoden som valdes i studien var ”direct oblimin” som är den vanligaste
icke-ortogonala rotationsmetoden.
”Direct oblimin” resulterar i två laddningsmatriser: en mönstermatris och en
strukturmatris. Den förra redovisar de standardiserade regressionskoefficienterna för variabeln på faktorn medan den senare redovisar korrelationerna mellan varje variabel och faktor. Detta innebär att laddningarna i strukturmatrisen
även innehåller korrelationen mellan faktorer. Ju starkare korrelationerna är
mellan faktorerna desto mer svårtolkade blir resultaten i strukturmatrisen. I
denna studie har därför mönstermatrisen använts för att tolka och redovisa
resultaten.
Inför tolkningsprocessen behöver man bestämma hur hög en laddning bör vara
för att den ska anses bidra till tolkningen av faktorn. Variabler som laddar
högst till faktorn anses vara mest ”lika” den dimension som faktorn representerar och variabler med låg laddning anses minst ”lika” dimensionen. Det vanligaste enligt Comrey och Lee samt Field är att använda variabler som laddar
minst 0,3 till en faktor.194 Tabachnick och Fidell rekommenderar en brytpunkt
192

Pett m.fl. 2003, s.125.
Field 2009, s.643.
194 Comrey & Lee 1992, s.242 & Field 2009, s.644.
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på 0,32.195 I denna studie har variabler använts i tolkningen endast om laddningen till faktorn är minst 0,3.
Efter att ha roterat lösningen uteslöts ytterligare tre påståenden. Påstående 61,
31 och 52 uteslöts eftersom dessa laddade med flera faktorer och gjorde faktorstrukturen mycket oklar. Den slutliga faktoranalysen innehåller 42 påståenden och gjordes med 1 695 respondenter. Efter att scree-diagrammet analyserats extraherades tre faktorer. Faktorerna var distinkta och faktorstrukturen relativt klar. De tre faktorerna förklarar 45 procent av variansen hos materialet.
Den slutliga lösningen resulterade i en determinant på 2 10 och ett KMOvärde på 0,97.
Tabell 1. Anledning till uteslutande av påståenden.
Låga kommuna-

Multikollineari-

liteter

tet

6, 14, 17, 21, 35,

5, 11, 15, 18, 20,

38, 44, 63

23, 27-29, 32, 34,

Låg spridning

Oklar faktorstruktur

33, 67, 75

31, 52, 61

36, 49, 56-59, 64,
68-69, 71, 77, 80

195

Tabachnick & Fidell 2007, s.649.
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3. Resultat

I detta kapitel presenteras studiens resultat. Till att börja med redovisas statistik över respondenterna och en jämförelse görs mellan dessa och svenska
befolkningen i stort. Efter det följer en tabell över faktoranalysen med kommentarer.

Respondenterna
Totalt svarade 2 283 personer på enkäten. Av dessa var 1 130 män och 1 129
kvinnor (24 respondenter uppgav inget kön). Det genomsnittliga födelseåret
för de svarande var 1976. Av respondenterna hade 75 procent ett fast förhållande och 64 procent hade barn. Av de barnlösa respondenterna som var födda
år 1978 eller senare svarade 59 procent ”ja” på frågan om de vill ha barn i
framtiden, 24 procent svarade ”kanske” och 17 procent svarade ”nej”. Bland
de barnlösa kvinnorna födda 1978 eller senare var andelen som ville ha barn
större än bland de barnlösa männen i samma ålder (69 respektive 54 procent)
medan en större andel män än kvinnor har svarat ”kanske” på frågan (30 respektive 15 procent). En ungefär lika stor andel kvinnor som män ville inte ha
barn. Mer statistik över respondenterna finns att läsa i tabell 2. I bilaga 3 presenteras statistik över respondenterna uppdelat efter kön.
Tabell 2. Respondenterna.
n=2283
n (%)
Kön
Kvinna

1129 (50)

Man

1130 (50)

Ålder
Yngre <30 år

540 (24)

Medelålder 30-38 år

832 (36)

Äldre >38 år

887 (39)
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Bostadsort
Stor-Stockholm, Stor-Göteborg, Stor-Malmö

869 (38)

Annan svensk stad eller större ort

695 (30)

Mindre ort eller landsbygd i Sverige

634 (28)

Annat land än Sverige

71 (3)

Civilstatus
Har fast förhållande

1708 (75)

Har inte fast förhållande

560 (25)

Antal barn
0

813 (36)

1

515 (23)

2

572 (25)

3

199 (9)

4 eller fler

128 (5)

Högsta utbildning
Grundskola

106 (5)

Gymnasium

578 (25)

Universitets- eller högskolestudier, ej exa-

389 (17)

men
Universitets- eller högskolestudier, examen

967 (42)

Eftergymnasial utbildning utanför högs-

174 (8)

kola/universitet
Sysselsättning
Anställd eller egen företagare

1636 (71)

Studerande

246 (11)

Arbetssökande

95 (4)

Pensionär

57 (3)

”Hemmafru/hemmaman”

72 (3)

Klass
Arbetarklass

582 (26)
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Mellanliggande klass

294 (13)

Tjänstemannaklass

1087 (48)

Trosinriktning
Svenska kyrkan

519 (23)

Annan trosinriktning

220 (10)

Identifierar sig inte med en trosinriktning

1429 (63)

Respondenterna och den svenska befolkningen
Hur förhåller sig respondenterna i studien till befolkningen i stort? För det
första är respondenterna mer högutbildade än befolkningen. År 2015 hade 42
procent av alla svenskar mellan 25 och 64 år läst vidare efter gymnasiet mot
67 procent av respondenterna i denna studie. Av befolkningen över 18 år har
44 procent gymnasieexamen men har inte läst vidare. Samma siffra bland respondenterna i studien är 25 procent. Av befolkningen har 12 procent endast
grundskoleexamen mot 5 procent av respondenterna.196 Ungefär lika stor andel av respondenterna som av befolkningen bodde i ett storstadsområde. Av
Sveriges befolkning bor 35 procent i Storstockholm, Storgöteborg eller
Stormalmö mot 38 procent av respondenterna. En mindre andel bor i större
tätort eller större ort jämfört med befolkningen. Av befolkningen bor 45 procent i större stad eller större ort jämfört med 30 procent av respondenterna. Av
respondenterna bor 28 procent i mindre ort eller landsbygd jämfört med 20
procent av Sveriges befolkning år 2017.197 Av Sveriges befolkning mellan 15
och 74 år är 68 procent sysselsatta jämfört med 71 procent bland respondenterna. Av befolkningen är 7 procent arbetslösa jämfört med 4 procent av respondenterna.198 År 2008 tillhörde 35 procent av svenska befolkningen tjänstemannaklassen mot 48 procent i studien. Till mellanliggande klasser hör 25
procent mot 13 procent i studien och 41 procent tillhör arbetarklassen mot 26
procent i studien.199 Sammanfattningsvis är respondenterna i studien mer högutbildade och tillhör i större utsträckning tjänstemannaklassen än befolkningen i stort.

196http://www.scb.se/hitta-statistik/sverige-i-siffror/utbildning-jobb-och-pengar/befolkning-

ens-utbildning/ (besökt 2018-09-14).
197 http://webbutik.skl.se/sv/artiklar/kommungruppsindelning-2017.html (besökt 2018-09-14).
198https://www.scb.se/hitta-statistik/artiklar/sysselsattningen-okar-snabbare-an-befolkningen/
(besökt 2018-09-14).
199 En fråga om klass: levnadsförhållanden, livsstil, politik, Oskarsson, Maria, Mattias Bengtsson, Tomas Berglund (red.), Malmö, Liber, 2010, s.25.
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Faktoranalysen
Faktorstrukturen presenteras i tabell 3.
Tabell 3. Roterad faktorstruktur (mönstermatris).
Gräns för visad laddning=0,3
Faktorer
1
65. En kvinna som inte vill ha barn går emot sin

2

3

0,836

natur
62. Det är onaturligt att inte skaffa barn

0,795

43. Kvinnor som väljer bort barn tänker för

0,781

mycket på sin karriär
37. En kvinna behöver skaffa barn för att känna

0,760

sig hel
81. Män som väljer bort barn tänker för mycket

0,751

på sig själva
79. En kvinna kan bli lycklig utan att skaffa barn

-0,742

78. Det är först när en man får barn som han blir

0,730

en riktig man
45. Människor som bort barn väljer bort me-

0,703

ningen med livet
42. Att skaffa barn är nödvändigt för att fullt ut

0,656

utvecklas som människa
13. Om alltfler väljer bort barn är det ett tecken

0,638

på att egoismen breder ut sig i samhället
60. Kvinnor som väljer bort barn kommer troli-

0,588

gen att ångra sig senare i livet
51. Kvinnor som vill ha barn är mer empatiska

0,559

än kvinnor som inte vill ha barn
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7. Människor som aldrig skaffar barn lever

0,545

känslomässigt fattiga liv
22. Innerst inne vill alla män ha barn

0,514

12. Det är först när man får barn som man blir

0,461

0,305

vuxen på riktigt
53. Det är först när ett par får barn som de blir

0,430

en familj
9. Människor som aldrig skaffar barn kommer

0,415

troligen att bli ensamma senare i livet
55. Det är ansvarsfullt gentemot samhället att

0,336

skaffa barn
19. Ett liv utan barn betyder frihet

0,682

74. Barn är jobbiga

0,614

3. Barn är ett hinder för närhet och intimitet

0,555

mellan partners
41. Kvinnor som inte vill ha barn är mer själv-

0,544

ständiga än kvinnor som vill ha barn
10. Att skaffa barn hindar en från att fullt ut ut-

0,521

vecklas som människa
66. Det är mer själviskt att skaffa barn än att

0,494

inte skaffa barn
72. Det vore bra om färre barn föddes med

0,489

tanke på jordens ändliga resurser
25. Om förväntningarna på att skaffa barn inte

0,448

var så starka skulle fler välja bort barn
39. Att få barn får en att inse vad som är viktigt i

0,787

livet
8. Att vara förälder är den största och viktigaste
utmaningen i livet
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0,697

70. Att skaffa barn är en del av meningen med li-

0,676

vet
48. I det stora hela ger barn alltid mer glädje än

-0,320

0,584

sorg
30. Att vara mamma är den viktigaste erfaren-

0,583

heten en kvinna kan ha
73. Jag skulle känna mig misslyckad om jag aldrig

0,569

fick/hade fått barn
16. Ett liv utan barn är ett tråkigt liv

0,555

46. Att få barn stärker relationen till ens egna

0,535

föräldrar
1. Det är roligt med barn

-0,489

4. Män som vill ha barn är mer empatiska än

0,491
0,469

män som inte vill ha barn
50. Det finns större och viktigare utmaningar i li-

-0,469

vet än att vara förälder
26. Att få barn stärker en parrelation
47. Människor som har barn är mer ansvarsfulla

0,438
0,345

0,422

än människor som inte har barn
24. Det är naturligt att skaffa barn
2. För att kunna bli lycklig behöver man skaffa

0,412
0,361

0,371

0,320

0,371

barn
76. Att skaffa barn är den yttersta bekräftelsen
på kärlek mellan två personer

Kommentarer till faktorerna
Till faktor ett korrelerar påståenden som framförallt handlar om att det är onaturligt och mot naturen att välja bort barn (65,62). Andra påståenden som korrelerar högt med faktorn är: ”Kvinnor som väljer bort barn tänker för mycket
på sin karriär” (43), ”En kvinna behöver skaffa barn för att bli hel” (37) och
”Män som väljer bort barn tänker för mycket på sig själva” (81). Påståendena
som korrelerar högt med faktorn ingår främst i kategori sju (Biologiskt värde),
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ett (Status som vuxen och social identitet) och två (Expansion av självet). Faktorn kan sägas representera föreställningar om att föräldraskapet är essentiellt
både för en människas utveckling och sociala status. I kapitel 4 framförs argument för att faktor ett representerar en ”naturlig” dimension av barnafödande.
Till faktor två laddar påståenden som handlar om barnfrihet. Det är barnfrihetens fördelar som lyfts fram. Påståendet att ett liv utan barn betyder frihet
(19) korrelerar högst med faktorn. Faktorn representerar också föreställningar
som handlar om barn i allmänhet. Barn anses jobbiga (74) och inte roliga (1).
De anses också vara ett hinder för närhet och intimitet mellan partners (3).
Föräldraskapet framställs även som ett hinder för personlig utveckling (10).
Kvinnor som väljer bort barn ses också som mer självständiga än kvinnor som
vill ha barn (41) och beslutet att inte skaffa barn ses som mindre själviskt än
beslutet att skaffa barn (66). Barnfria personer anses troligtvis självständiga
framförallt för att de går emot omgivningens förväntningar (25) och inte så
mycket på grund av praktiska omständigheter. I kapitel 4 framförs argument
för att faktor två representerar en ”frihetsdimension”.
Påståendet som korrelerar högst med faktor tre är ”Att få barn får en att inse
vad som är viktigt i livet” (39). Två andra påståenden med höga laddningar är
”Att vara förälder är den största och viktigaste utmaningen i livet” (8) och ”Att
vara mamma är den viktigaste erfarenheten en kvinna kan ha” (30). Tolkningen som görs i kapitel 4 utgår från att faktorn representerar föreställningar
som lyfter fram föräldraskapet som en personlig erfarenhet. Den underliggande dimensionen, det som orsakat mönstret, kan sägas vara en syn på föräldraskapet som en viktig erfarenhet. Att bli förälder är något man bör göra
för sin egen skull, för att berika livet och sin personlighet. Att få barn anses
göra livet mindre tråkigt (16) och tillför glädje (48) och mening till livet (70).
Föräldraskapet framstår här som en nödvändig ingrediens i det goda livet. Det
är mindre en roll som måste fyllas och mer en erfarenhet som bör upplevas.
Korrelationer mellan faktorerna
Faktor ett och två korrelerar praktiskt taget inte alls (r=-0,01). Faktor ett och
tre korrelerar starkt positivt (r=0,64), och faktor två och tre korrelerar svagt
negativt (r=-0,32). Faktor ett och tre har mest gemensamt med varandra. De
handlar båda om föräldraskapet och höga värden på faktorerna representerar
pronatalism. Faktor två och tre har en negativ korrelation och ser därför ut att
delvis vara varandras motsatser. De representerar båda olika typer av individualism (se kap.4). Närmare analys och tolkning av korrelationerna ges på sida
81-82.
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Tabell 4. Faktorkorrelationsmatris. Pearsons r.
Faktor

1

2

3

1

1,00

-0,01

0,64

2

-0,01

1,00

-0,32

3

0,64

-0,32

1,00
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4. Tolkning

I detta kapitel presenteras tolkningen av faktorerna. Kapitlet avslutas med en
diskussion om faktorernas korrelationer med varandra och hur de kan tolkas.

Faktor 1: Det naturliga föräldraskapet
Faktor ett, här kallad ”naturlighetsfaktorn”, kan sägas representera föreställningar om reproduktionen som naturlig. Enligt det påstående som korrelerar
högst med faktor ett går en kvinna som inte vill ha barn emot sin natur (65).
Enligt påståendet som korrelerar näst högst med faktor ett är det onaturligt att
inte skaffa barn (62). Detta stöder antagandet att prontalistiska normer grundar
sig i föreställningen att det är naturligt att vilja ha och skaffa barn och därför
onaturligt, mot naturen, att välja att avstå föräldraskapet. Vad betyder ”naturligt” i detta sammanhang? Kan denna naturlighet kopplas till den naturliga
lagen som härstammar från antiken? Det tankesätt som faktor ett representerar
har troligtvis mycket lite gemensamt med traditionell religion och filosofi. Senare i avsnittet framförs argument för att faktorn snarare än att spegla en naturlig lag representerar en oreflekterad attityd eller ett vanemässigt tänkande.
Tankesättet må ändå ha sitt ursprung i den idétradition som utgör den naturliga
lagen och avsnittet inleds därför med en diskussion om hur naturlig reproduktion teoretiserats inom teorin om den naturliga lagen.
Den naturliga lagens filosofer argumenterar för att reproduktionen är god, naturlig och moralisk. För att förstå deras argumentation behöver vi ha kunskap
om vad som menas med gott inom teorin. Den naturliga lagens grundläggande
princip är: gör gott och undvik att göra ont.200 Gott är sådant som fullgör sitt
syfte, vilket innebär det som uppnår eller förverkligar sin potential, till exempel när ett ekollon blir en fullgod ek.201 Enligt den naturliga lagen finns en
mänsklig essens, natur, utifrån vilken det går att bestämma vad som är gott.
Människan har flera böjelser och lustar och varje sådan har ett ändamålsenligt
gott mål. Hennes högsta mål är det som skiljer henne från djuren, nämligen
200

McInerny, Ralph, “The Principles of Natural Law”, i American Journal of Jurisprudence,
25, 1980, s.1-15.
201 Lenferna, Alexandre G., “Natural law ethics, homosexuality and morality”, Paper presented
at the Postgraduate Philosophical Association, 2010.
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den goda och perfekta rationella aktiviteten. Men människan har förstås en rad
böjelser gemensamma med djuren som till exempel självbevarelsedrift och
fortplantning. Dessa är dock endast goda om de underställs rationalitet, alltså
inte följs instinktivt utan rationellt, medvetet och ansvarsfullt.202 I Aquinas teori om den naturliga lagen betyder naturliga handlingar att de är förnuftiga;
det onaturliga går emot förnuftet: ”Something is natural to human beings just
inasmuch as it is reasonable (rationally appropriate), and unnatural insofar as
it is unreasonable”.203 Sexualdriften är god endast så länge den utövas målmedvetet och förnuftigt. Ett förnuftigt utövande av sexualiteten är samlag ”av
reproduktivt slag” mellan två äkta makar. Äktenskapet är den enda förnuftiga
kontexten för att avla och uppfostra barn204 och reproduktion är gott eftersom
det reproducerar samhället och mänskligheten.205
Äktenskapet har en betydande roll inom teorin om den naturliga lagen och är
något moraliskt och universellt gott. Äktenskapet har två syften; föräldraskap
och vänskap, och sexualiteten kan uppfylla båda dessa syften. Finnis skriver:
The union of the reproductive organs of husband and wife really unites them
biologically (…); reproduction is one function and so, in respect of that function, the spouses are indeed one reality, and their sexual union therefore can
actualize and allow them to experience their real common good - their marriage with two goods, parenthood and friendship.206

Sexuella aktiviteter är omoraliska om de går emot ”det goda äktenskapet”.
Den enda sexuella aktivitet som godkänns inom det goda äktenskapet är samlag som är ”av reproduktivt slag” och orättfärdiga sexakter är mer omoraliska
ju ”mer distanserade” de är från sådana samlag eftersom de kränker det goda
äktenskapet.207 Utomäktenskapligt sex missgynnar individen själv eftersom
det ”förstör kroppens kapacitet till äktenskapligt sex”. Det hotar också det kulturella klimat som grundar sig på äktenskapet.208 Många förespråkare av den
naturliga lagen fördömer samkönat sex men godkänner samlag i sterila äktenskap trots att de inte kan resultera i reproduktion.209 Att sex tillåts inom sterila
äktenskap men inte mellan homosexuella har fått bland annat Stephen Macedo
att anklaga anhängare av den naturliga lagen för dubbelmoral.210
202

McInerny 1980 & Lenferna 2010.
Finnis 1997 s.115.
204Finnis 1997 s.113-114.
205 Marcin, Raymond B, “Natural Law, Homosexual Conduct, and the Public Policy Exception”, i Creighton Law Review, 32, 1998, s.67-82.
206 Finnis, John M., “Law, Morality, and Sexual Orientation”, i Notre Dame Law Review, 69,
1993, s.1049-1076, s.1066.
207 Finnis 1997, s.97-98,128-129.
208 Finnis 1997, s.119,124.
209 Finnis 1997, s.126-127.
210 Macedo, Stephen, ”Homosexuality and the Conservative Mind”, i Law Journal, 84, 1995,
s.261-300.
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Inom teorin om den naturliga lagen antas det att människan har en fri vilja.
Moraliska normer förutsätter fri vilja eftersom det inte vore rätt att beskylla
eller hylla någon för något som den inte kunnat styra över. Flera av den naturliga lagens teoretiker erkänner att vissa är homosexuella ”av naturen” och således inte valt det själva. Trots det fördömer de en homosexuell livsstil och
även om de inte förespråkar lagar mot homosexuella handlingar vill de se ett
samhällsklimat som lär ungdomar att en homosexuell livsstil inte är ett acceptabelt val. Att ingå ett sterilt äktenskap är dock ett acceptabelt val enligt teorin
med motiveringen att sterilitet inte är självvalt.211 Här syns återigen teorins
dubbelmoral.212
Naturlighetsfaktorn kan sägas ha en del gemensamt med den naturliga lagen.
Enligt de påståenden som korrelerar högst med faktorn är barnfrihet onaturligt
(62) och går emot naturen (65), vilket den naturliga lagens teoretiker skulle
hålla med om. Naturligheten som faktor ett representerar kan tolkas som en
universell inre reproduktionsdrift. Påståendet ”Innerst inne vill alla män ha
barn” (22) korrelerar ganska högt med faktorn vilket stöder denna tolkning.
Att ha en drift betyder dock inte automatiskt att vi ska följa den, enligt den
naturliga lagen. För att avgöra dess ändamålsenliga goda mål måste den ställas
under förnuftet. Naturligheten som representeras av faktorn framstår också
som mer än bara en drift. Andra påståenden som laddar högt med faktorn får
den att förefalla som något essentiellt mänskligt som gör oss till ”hela och
fullständiga” människor (37,42). Reproduktionen ses som nödvändig för människans utveckling (42), lycka (79) och känsla av helhet (37). Kort sagt framställs reproduktionen både som förutbestämd av naturen, som en del i människans natur och som något universellt och objektivt gott. Men är den moralisk?
Enligt den naturliga lagen är sexualitet som avviker från ”det goda äktenskapet” inte bara onaturlig utan också omoralisk, medan äktenskapligt samlag
av reproduktivt slag är naturligt och moraliskt. Moraliska handlingar är, som
nämndes i kapitel 1, enligt Durkheim sådana som riktar sig mot samhället i
stort.213 Enligt den naturliga lagen gynnar reproduktionen (inom äktenskapet)
samhället genom att bidra till dess fortlevnad (och stabilitet och ordning får
man förmoda). Den äktenskapliga fortplantningen är därför moralisk. Vid
första anblicken ser faktor ett ut att representera moraliska föreställningar. Enligt tre påståenden med höga laddningar är det själviskt att inte skaffa barn
(43,81,13). Reproduktionen framstår alltså som altruistisk. Altruismen som
faktorn representerar verkar emellertid inte rikta sig mot något särskilt kollektiv. Påståendena ”Att skaffa barn är en plikt mot samhället” (33) och ”Att
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skaffa barn är en plikt mot familjen och/eller släkten” (67) inkluderades inte i
analysen eftersom ytterst få respondenter instämde i dem. Fler instämmer i
påståendet att det är ansvarsfullt gentemot samhället att skaffa barn (55) men
det påståendet korrelerar ganska lågt med faktorn. Detta tyder på att det inte
är kollektivet i form av nation eller familj som förpliktigar vilket överensstämmer med tidigare attitydundersökningar som kommit fram till att få anser att
reproduktion är en plikt.214 Slutsatsen att altruismen som faktor ett representerar troligtvis inte har moraliska undertoner dras också utifrån vetskapen att
moralkonservatism historiskt präglat Sverige i låg utsträckning jämfört med
andra länder vilket bland annat speglar sig i att familjepolitiken sedan 1930talet inte (främst) förts med moraliska argument (se s.26).
Att barnfria tänker för mycket på sig själva torde här istället referera till att de
inte är beredda på de uppoffringar som föräldraskapet kräver. En slutsats blir
därför att barnfria enligt personer med höga värden på faktor ett visserligen
går emot naturen och tänker för mycket på sig själva, men de är inte omoraliska. Barnfria hålls därmed inte ansvariga för att störa samhällets ordning eller på något sätt skada samhället, men personer med höga värden på faktor ett
torde anse att de lurar sig själva och kommer att ångra sig så småningom.
Enligt de påståenden som laddar högt med naturlighetsfaktorn är reproduktion
inte bara essentiellt för en människans utveckling och psykologiska välbefinnande, den är också i viss mån nödvändig för hennes sociala status. Enligt två
påståenden blir en man inte riktigt man (78) och en person inte riktigt vuxen
förrän hen har blivit förälder (12). Detta kan tänkas ha med personlig utveckling att göra men det kan också tolkas som att personen inte erkänns av samhället som en riktig man eller riktig vuxen, oavsett hur denne känner sig. Ett
par utan barn erkänns inte heller som en familj även om de skulle råka känna
sig som en (53). En person med höga värden på faktorn anser med andra ord
inte bara att en barnfri person inte vet sitt eget bästa, utan nekar också denne
en fullvärdig social status.
Det kan tyckas att den naturliga lagen har lite gemensamt med dagens Sverige.
I Sverige har också den naturliga lagen mindre inflytande idag jämfört med
andra länder. Toleransen för homosexualitet och utomäktenskapligt sex är förhållandevis hög. Men denna studie kan visa att det existerar ett tankesätt inom
vilket reproduktionen fortfarande anses vara bestämd av naturen. Som Susanne Wigorts Yngvesson skriver i antologin ”Ingens mamma” har kanske,
när traditionella religioner tappat greppet om kulturen, barnafödande blivit
som en religion i sig: ”Att aktivt avstå från att föda barn är som att svära i en
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väldig graviditetskatedral”.215 Tankesättet som faktor ett representerar kastar
visst ljus över den ”religion” som en del barnfria uppfattar att barnafödande
har blivit.
Varför ser bitar av den naturliga lagen ut att leva kvar i Sverige? Äktenskapet
har för länge sedan förlorat sin ställning som den enda legitima livsformen för
par och sex i många former är nu ideologiskt och kulturellt accepterat. Sverige
var ett av de första länderna att erfara en nedgång i äktenskapsfrekvens på
1960-talet.216 Men pronatalistiska normer ser ut att leva kvar oberoende av
både äktenskapsnormer och sexualnormer. Pronatalistiska normer har också
delvis kunnat frigöra sig från traditionella könsnormer vilket speglar sig i att
den politiska ambitionen att öka barnafödandet sedan 1960-talet har gått hand
i hand med jämställdhetsambitioner.217 Kanske har implicita pronatalistiska
normer lättare att frodas i en kontext av en ”barnvänlig” politik. Som nämnts
tror Engwall och Peterson att den politiska ambitionen att undanröja hinder
för att skaffa barn gjort det svårare för barnfria att hänvisa till yrkeskarriär när
de måste förklara sitt val. Även avsaknaden av barnlängtan är enligt intervjuade barnfria till viss del tabubelagt.218 Möjligheten att yrkesarbeta och samtidigt vara förälder, möjligheten att skaffa barn vid fertilitetssvårigheter och rätten för lesbiska och ensamstående att inseminera må vara viktiga reformer
men har säkerligen stärkt den pronatalistiska normen och ytterligare osynliggjort valet att inte skaffa barn.
Det är alltså länge sedan den naturliga lagen hade något fast grepp om den
svenska kulturen och politiken. Snarare än att spegla en naturlig lag, representerar troligen faktor ett en oreflekterad attityd. Den har antagligen mycket lite
med traditionell religion eller filosofi att göra, utan reflekterar ett vanemässigt
tänkande hos människor. De allra flesta vill ha barn och skaffar också någon
gång barn och vanligt förekommande beteende kan ge upphov till normer som
kan uppfattas som naturliga.219 De flesta av oss får också sedan barnsben lära
oss att föräldraskapet är något att eftersträva. Den ”naturlighet” som representeras av faktor ett bör kanske tolkas som ett uttryck för ”en självklarhet”, något
som är så självklart att det inte behöver motiveras eller ens uttalas. Att föräldraskapet ofta ses som självklart stöds av tidigare forskning. I kapitel 1 nämndes att i intervjustudier om reproduktiva beslut har majoriteten av respondenterna aldrig reflekterat över varför de vill ha barn. Föräldraskapet beskrivs som
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en naturlig del av livsloppet och en normal önskan. Föräldraskap framställdes
i Bergnéhrs intervjuer som en stark indikation på normalitet och den i särklass
starkaste, kanske den enda, symbolen för att ha blivit vuxen.220
En rad teorier framhåller att normer idag är mer internaliserade och omedvetna
och mindre beroende av extern social kontroll än tidigare. Enligt utvecklingspsykologen Jutta Heckhausen har åldersrelaterade föreställningar om livsloppet som internaliseras av individer gradvis ersatt extern reglering från samhälleliga institutioner. Heckhausen skriver: ”Age-normative conceptions may
have committing power as internalized, naturalized, and thus unquestionable
ways of thinking about human life”.221 Antropologen Mary Douglas argumenterar för att mycket av det som tidigare varit sociala konventioner har blivit
institutionaliserade sätt att tänka. Medan sociala konventioner är praktiska
regler för social interaktion och som sådana är transparenta har institutionaliserade sätt att tänka den fördelen att de överlever och frodas på grund av att
de verkar ha sin grund i naturen själv. Douglas skriver: ”[For the individual,
they turn] individual thought over to an automatic pilot, [and for society] there
is a saving of energy from institutional coding and inertia”.222
Det naturliga föräldraskapet - sammanfattning
Den underliggande dimension, det som tros orsaka variablernas laddningar till
naturlighetsfaktorn, antas ha med ”naturlighet” att göra. Det handlar dock inte
endast om en naturlig reproduktionsdrift utan om en essens hos människan
och något objektivt och universellt gott. Detta får faktorn att framstå som en
kvarleva från den naturliga lagen som genom kristendomen präglade Sverige
och västvärlden i århundraden. Dock saknar faktorn den moraliska aspekt som
kännetecknade den naturliga lagen. På grund av detta och den toleranta kultur
som utmärker Sverige i övrigt tolkas faktorn som en oreflekterad attityd. Faktorn representerar sannolikt en norm som troligtvis är så pass internaliserad,
institutionaliserad och naturaliserad att människor inte reflekterar över den.
Den må ha sitt ursprung i den naturliga lagen men upprätthålls idag snarare av
den utbredda förekomsten av barnafödande, politikers omhuldande av reproduktionen, ökade möjligheter att skaffa barn och andra pronatalitiska kulturella uttryck.
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Faktor 2: Frihet
Den dimension som antas ligga bakom korrelationerna till faktor två, här kallad ”frihetsfaktorn”, antas ha med ”frihet” att göra. Påståendet ”Ett liv utan
barn betyder frihet” (19) korrelerar högst med faktorn. Människor med höga
värden på faktorn kan i enlighet med detta värdera frihet högt. Frihetsbehov
är enligt tidigare forskning ett viktigt motiv till barnfrihet.223 Tolkningen av
faktorn som representant för ett tankesätt där barnfrihet sätts i relation till frihet argumenteras utifrån Steven Lukes definition av frihet som nämndes i kapitel 1. Enligt Lukes är en människa fri när 1) hennes handlingar är hennes
egna, 2) hon är fri från hinder och inskränkningar och 3) hon har möjlighet att
själv forma sin livsbana och därför realisera sina potentialer och ”göra det
bästa av sig själv”.224 Efter att ha diskuterat denna definition av frihet kommer
faktorn att diskuteras i relation till individualism.
Den första delen av definitionen av frihet, att ens handlingar är ens egna, kan
också kallas för autonomi. När människan är autonom är hennes tankar och
handlingar hennes egna och inte bestämda av agenter och orsaker bortom hennes kontroll. Människan är autonom till den grad att hennes intentioner och
beslut är resultatet av oberoende och rationellt reflekterande. För att kunna
agera autonomt behöver det också finnas verkliga alternativ mellan vilka
agenten väljer. Att agera autonomt betyder inte att agenten inte följer normer,
men att hon är medveten om dem och reflekterar över dem.225 David Riesman
m.fl. definierar de autonoma som dem som är fria att välja om de vill följa
samhällets normer eller inte samt de som är kapabla att överskrida sin egen
kultur och skapa nya alternativ.226 Lagar, rättigheter och praktiska möjligheter,
till exempel tillgång till preventivmedel, abort och sterilisering, rätt att som
förälder gå ner i arbetstid och assisterad befruktning, har i Sverige underlättat
för människor att kunna göra autonoma livsval när det gäller barnafödande.
Människor med höga värden på frihetsfaktorn kan sägas hysa åsikten att barnfria är mer autonoma än föräldrar. Denna tolkning stöds av påståendena
”Kvinnor som inte vill ha barn är mer självständiga än kvinnor som vill ha
barn” (41) och ”Om förväntningarna på att skaffa barn inte var så starka skulle
fler välja bort barn” (25) som korrelerar ganska högt med faktorn. Självständighet och autonomi kan i själva verket tolkas som synonymer. Nationalencyklopedin definierar en person som är självständig som en ”som har förmåga
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att handla och tänka utan att rätta sig efter andra”.227 Det första påståendets
laddning (41) styrker tolkningen att barnfrihet är kopplat till autonomi. Det
andra påståendets laddning (25) kan tolkas som att valet att inte skaffa barn är
ett resultat av ens egna preferenser och intressen medan valet att skaffa barn
styrs av samhällets förväntningar och intressen.
Den andra delen av definitionen av frihet, att vara fri från hinder och inskränkningar, innebär att människan lämnas i fred att tänka och handla som hon vill.
Denna aspekt av frihet kallas ibland för negativ frihet och inbegriper sådant
som individen är fri från. Förutsättningen för denna frihet enligt Lukes är en
sfär av tänkande och handlande inom vilken individen har rätt att inte bli störd.
Denna sfär kallar Lukes för privat. Han tydliggör att privat inte innebär att
tankarna och handlingarna som inkluderas nödvändigtvis bara rör individen
själv.228 Isaiah Berlin har definierat denna sfär som “[an] area of personal relationships as something sacred in its own right.”229 Många mänskliga aktiviteter behöver en privat sfär för att blomstra, till exempel intellektuella aktiviteter, estetisk verksamhet, kärlek och vänskap. En individ är fri i den utsträckning som denna sfär är bevarad och hennes frihet minskar i den utsträckning
som sfären inskränks. De inskränkningar som Lukes talar om som kan störa
den privata sfären är framförallt statliga (public).230 I Sverige har det funnits
en relativt hög tolerans för statlig inblandning i den privata sfären.231 Men
denna inblandning har syftat till att göra människor mer fria från oönskad inblandning av familj och andra individer.
Även om Lukes framförallt talar om statlig inblandning skulle också barn
kunna tolkas som en oönskad inblandning i den privata sfären. Att inte ha barn
kan innebära frihet från inskränkningar av aktiviteter som värderas högt. Det
kan gälla till exempel sociala, intellektuella, estetiska, praktiska och andliga
aktiviteter som kräver en privat sfär. Ett påstående som korrelerar ganska högt
med faktorn och som kan kopplas till värnande av privatliv är påståendet
”Barn är ett hinder för närhet och intimitet mellan partners” (3). Det kan tolkas
som att människor med höga värden på faktorn i sitt privatliv prioriterar relationen med sin partner och ser barn som en inskränkning i denna privata relation. Även påståendet ”Barn är jobbiga” (74) kan tänkas sammanhänga med
ett värnande av privatliv. Att en person är jobbig kan betyda att den inkräktar
i ens privata sfär där man förväntar sig lugn och ro. Påståendet indikerar åtminstone att en frihet från barn värderas högt.
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Den tredje delen av definitionen av frihet, möjligheten att forma sin livsbana
och därför realisera sina potentialer och ”göra det bästa av sig själv”, är en
positiv form av frihet och innebär frihet till. En viktig del av detta är idén om
personlig utveckling. Centralt för denna idé är 1) att det är individen själv som
bestämmer och kontrollerar sin livsbana och 2) att det handlar om utveckling
– individen bör ha möjlighet att utveckla sina förmågor. En individ är fri i den
utsträckning hon har möjlighet att utveckla sin potential.232
Idén om personlig utveckling har sina rötter i den kulturella epoken romantiken och utvecklades framförallt av tyska romantiker som lyfte fram varje individs unikhet och förmåga till förverkligande och kultivering. Den innefattar
enligt Lukes antagandet att alla människor har en förmåga att utveckla någon
mänsklig egenskap som är värd beundran, till exempel en intellektuell, estetisk, moralisk, teoretisk, praktisk, personlig eller offentlig egenskap och människan bör ha möjlighet att utnyttja dessa förmågor. Idén inkorporerades i
liberalismen av John Stuart Mill. Enligt honom var förmågan till självutveckling både en rättighet och en plikt. Den romantiska idén om individualitet togs
också upp av Karl Marx. Till skillnad från Mill såg Marx självutveckling som
en social aktivitet som kräver gemenskap med andra.233
Påståendet ”Att skaffa barn hindrar en från att fullt ut utvecklas som människa” (10) korrelerar ganska högt med frihetsfaktorn vilket tyder på att frihet
till, positiv frihet, också har betydelse för människor med höga värden på faktorn. Faktor två representerar därmed föreställningen att det är viktigt att utvecklas som människa och att barn är ett hinder i den utvecklingen. Det behöver dock inte betyda att andra människor inte är viktiga för utvecklingen, endast att relationen till eget barn inte är det.
Denna tredelade frihetsdefinition konstituerar begreppet individualism hos
Lukes. Tillsammans med idén om människans inneboende värde definierar
den individualism.234 Innebär detta att människor med höga värden på faktor
två är individualister? Det finns många andra definitioner av begreppet. Enligt
Daphna Oyserman m.fl. är kärnan i individualismen antagandet att individer
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är oberoende av varandra.235 Individualism har också definierats som att bry
sig mindre om andra:
Individualism, then, is the subordination of the goals of the collectivities to
individual goals, and a sense of independence and lack of concern for others.236
Individualism is defined as a situation in which people are supposed to look
after themselves and their immediate family only.237

Individualism förhåller sig på ett ambivalent sätt till relationer. Individer behöver relationer och grupptillhörigheter för att nå personliga mål. Relationer
är dock kostsamma att underhålla. Enligt Oyserman applicerar individualister
normer om rättvisa för att balansera relationers kostnader och förmåner och
att de tenderar att lämna relationer när kostnaderna överstiger förmånerna och
skapa nya relationer när nya personliga mål uppstår.238 Harry C. Triandis m.fl.
har undersökt olika samhällen med hjälp av begreppen individualism och kollektivism och kommit fram till att individualistiska samhällen karakteriseras
av att horisontala relationer ges större betydelse än vertikala, det vill säga partner-partner, vän-vän snarare än förälder-barn. De kännetecknas också av
många temporära och frivilliga relationer. Författarna hävdar även att individualistiska personer bryr sig mer om sig själva än behoven hos sin familj, vänner eller kollegor och är mer känslomässigt distanserade.239
Människor med höga värden på frihetsfaktorn är individualister i den bemärkelsen att de föredrar frihet från den beroenderelation som relationen mellan
förälder och barn innebär. Denna relation är svår att lämna även om man
tycker kostnaderna är för stora eller nya personliga mål uppstår, eftersom barnet är beroende av sin vårdnadshavare. Däremot är relationen mellan partners
viktig enligt påstående tre som korrelerar ganska starkt med faktorn: ”Barn är
ett hinder för närhet och intimitet mellan partners”. Detta påstående kan kopplas till Aries teori om att ”the king-child era” i början av 1900-talet ersatts av
”the king-pair era” på 1960-talet. Medan ”the king-child era” kännetecknades
av ”en omfattande känslomässig och ekonomisk investering i barnet” känne-
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tecknas ”the king-pair era” av ett fokus på parförhållandets kvalité och välbefinnande.240 Parrelationen är generellt lättare att lämna till skillnad från relationen mellan förälder och barn och kan därför betecknas som en oberoende
relation.
Barnfrihet behöver inte innebära att man bryr sig mindre om andra människor
eller är känslomässigt distanserad. Tvärtom representerar påståendena som
korrelerar högt med faktorn åsikten att barnfria är mindre själviska (66) och
tänker mer på jorden i sin helhet än föräldrar (72). Kanske tycker människor
som instämmer i påstående (66) att barnfria är mindre själviska än föräldrar
för att föräldrar i högre grad endast bryr sig om sin egen familj och inte andra
vänner, bekanta eller okända, och därmed i högre grad är individualister. Ett
exempel på denna åsikt ges av Anna Sol Lindqvist i antologin Ingens mamma.
Hon kommenterar den enligt henne vanliga uppfattningen att det är egoistiskt
att inte skaffa barn: ”Tänk om det istället skulle ses som egoistiskt att enbart
ägna sig åt att rodda sitt hem och sina barn. Om tiden och orken inte finns till
ett större engagemang, vem är det som har valt att leva egoistiskt då?”241
Frihetsfaktorn föreskriver barnfrihet både på individuella grunder (mer frihet)
och kollektiva (altruism). Barnfriheten framstår som nödvändig för individuell
frihet men denna frihet leder också till något kollektivt gott (värnande om jordens resurser och kanske ett större fokus på sina medmänniskor). Altruistiska
anledningar till att inte skaffa barn verkar sällan uttryckas i intervjuer med
barnfria. Frihetsfaktorns koppling till altruism kan istället vara ett tecken på
att barnfria (moraliskt) behöver försvara sitt val och hantera kritik och anklagelser om egoism.
Frihet – sammanfattning
Den underliggande dimension, det som tros orsaka variablernas laddningar till
frihetsfaktorn, antas ha med ”frihet” att göra. Viktiga värden som barnfrihet
uppfyller enligt de påståenden som laddar mer eller mindre starkt med faktorn
är autonomi, privatliv och personlig utveckling. Alla dessa tre värden konstituerar frihet enligt Lukes. Barnfria kan ses som individualister ur det perspektivet att de vill undvika beroenderelationer och skapa sin egen livsbana. Dock
behöver det inte innebära att de bryr sig mindre om andra eller tycker att relationer är oviktiga. Snarare uppfattas barnfria som mindre själviska än föräldrar till exempel för att de tänker mer på jorden i sin helhet. Faktor två bildar
en ”frihetsnorm” som föreskriver barnfrihet på individuella och kollektiva
grunder.
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Faktor 3: Den personliga erfarenheten
Faktor tre, här kallad ”erfarenhetsfaktorn”, kan sägas representera föreställningar om föräldraskapet som en viktig erfarenhet. Påståenden som korrelerar
med denna faktor lyfter fram föräldraskapet som ett personligt mål och en
personlig erfarenhet som berikar individens liv och person. Tre typer av anledningar till att föräldraskapet är en viktig erfarenhet har urskilts från de påståenden som korrelerar högt med faktorn: 1) föräldraskap leder till självförverkligande och personlig utveckling, 2) föräldraskap stärker relationer och 3)
föräldraskap tillför nya dimensioner till livet. Inledningsvis kommer dessa tre
värden att diskuteras.
För det första representerar erfarenhetsfaktorn ett tankesätt där barn sätts i relation till självförverkligande. Enligt två påståenden som korrelerar högt med
faktorn ses föräldraskap som den viktigaste erfarenheten och utmaningen i livet (30,8). Dessa påståenden har inordnats under Hoffmans och Hoffmans
värdekategori ”Kreativitet, kompetens och prestation” som innebär att barn
kan möta behov av att vara kreativ och prestera. Men de kan också tolkas som
att föräldraskapet handlar om personlig utveckling och progression. Barn som
ett självförverkligande projekt går att koppla till teorin om den andra demografiska transitionen. Enligt denna teori finns barn endast med i vuxnas livsplaner om de möjliggör för de vuxna att utvecklas och blomstra som individer.
Detta stöds också av Bergnéhrs studie om föräldraskapets värde där respondenterna lyfte fram barn som en utmaning och en viktig del i den individuella
utvecklingen.242
För det andra kan faktorn betraktas som ”relationell”. Påståendena ”Att få barn
stärker relationen till ens egna föräldrar” (46) och ”Att få barn stärker en parrelation” (26) korrelerar ganska högt med faktorn. Detta resultat talar för att
föräldraskapet har ett socialt värde. Faktorn representerar föreställningar om
att föräldraskapet stärker primärgruppen (kärnfamiljen) men även den utvidgade familjen (egna föräldrar) och dessa kan jämföras med Hoffmans och
Hoffmans värdekategori ”Primärgruppsrelationer och samhörighet”. Värdet
kan också kopplas till Schoens m.fl. diskussion om att barn idag har ett instrumentellt värde som går ut på att ge föräldrarna socialt kapital genom att stärka
förälderns övriga sociala relationer (här till partner och egna föräldrar).243
Föräldraskapet framstår emellertid inte bara som något vi gör för att förverkliga oss själva eller stärka relationer utan också som något som tillför en ”ny
dimension” till livet. Det påstående som korrelerar högst med faktorn är ”Att
få barn får en att inse vad som är viktigt i livet” (39). Enligt andra påståenden
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som korrelerar högt med faktorn tillför föräldraskapet mening (70) och glädje
till livet (48). Detta kan tolkas som att faktorn också representerar föreställningar om att föräldraskap tillför en ”ny dimension” till livet, att det är en
viktig förändring som får oss att se på livet med nya ögon. Det överensstämmer både med Hoffmans och Hoffmans värdekategori ”Förändring, stimulans
och glädje” och ”Expansion av självet”.
Ganska hög laddning till erfarenhetsfaktorn har också påståendet att det är
naturligt att skaffa barn (24). Föreställningen om naturlighet hade stor betydelse för naturlighetsfaktorn (faktor ett) dit bland annat påståendet att det är
onaturligt att inte skaffa barn korrelerade högt (62).244 Påståendet att det är
naturligt att skaffa barn korrelerar dock mycket lågt med faktor ett. Naturlighet verkar här ha två olika betydelser, som representeras av vardera faktorn. I
detta fall, när det gäller erfarenhetsfaktorn, kan naturlighet tänkas ha en individuell mening. Naturligheten antas komma inifrån, från individen själv.
Denna naturlighet hänvisar inte till någon högre princip om människans natur
som måste uppfyllas utan till en inre känsla som uppfattas som genuin och
personlig. Att skaffa barn är naturligt för att vi vill (antas vilja) det, inte för att
vi måste. Det är inte naturligt för att det lyder en överordnad regel som är
människans natur och som måste följas oavsett individuella preferenser. Det
är naturligt för att det motsvarar en vilja som inte är rationell. Naturlig står
alltså här i motsats till rationellt övervägt och förhandlat, medan naturligt i
tolkningen av faktor ett snarare betydde just rationellt och mänskligt framförhandlat. En konsekvens av detta, enligt tankesättet som faktor tre representerar, blir att valet att inte skaffa barn inte betraktas som onaturligt. Kanske har
de som säger nej till föräldraskap ännu inte hittat sin inre barnlängtan eller så
saknar de den, vilket förvisso gör dem avvikande och konstiga och deras liv
tomt och tråkigt (16), men de berövas inte sin sociala status som riktig man,
kvinna eller vuxen och ses inte som onaturliga.
Denna naturlighet som representeras av erfarenhetsfaktorn kan också tolkas i
biologiska termer. Naturlig kan förstås som en biologisk drift att reproducera
sig men driften är inte nödvändigtvis universell. I kapitel 1 nämndes att intervjupersoner i tidigare studier ofta tolkat sin vilja att skaffa barn i biologiska
termer samtidigt som de framhöll att beslutet att skaffa barn var ett individuellt
beslut.245 Även de barnfria kvinnorna och männen i Petersons och Engwalls
studie förstod barnlängtan som ett kroppsligt begär och biologisk drift.246
Kvinnorna i studien såg sitt barnfria val som naturligt, både i betydelsen självklart och biologiskt. De ansåg sig sakna en biologisk drift, en kroppslig längtan efter barn. Som nämnts påpekar Engwall och Peterson att hänvisning till
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biologisk brist kanske är det enda motivet till barnfrihet som accepteras idag.
Dessa biologiska förklaringar står alltså inte i motsättning till ett individualistiskt tänkande enligt vilket vi ser oss själva som autonoma och väljande subjekt. Enligt Peterson och Engwall har kroppen i dagens samhälle blivit till ett
reflexivt projekt. Den är något man samtalar med snarare än kontrollerar.247
Två andra påståenden med liknande innehåll men laddningar av olika styrka
handlar om meningen med livet. Påståendet ”Människor som väljer bort barn
väljer bort meningen med livet” (45) laddar ganska högt med naturlighetsfaktorn (faktor ett), men mycket lågt med erfarenhetsfaktorn (faktor tre). Påståendet ”Att skaffa barn är en del av meningen med livet” (70) korrelerar däremot mycket högt med erfarenhetsfaktorn men lågt med naturlighetsfaktorn.248
Detta kan tolkas som att meningen med livet har olika betydelser. Faktor ett
kan tänkas representera föreställningen att det finns en överordnad mening
med livet, den att reproducera sig. Vi väljer alltså inte meningen med livet
själva. Påståendet att barn är en del av meningen med livet, som korrelerar
högt med faktor tre, tolkas som att det står för en personlig mening. Barn är
inte meningen med livet för att det ligger ”i sakernas natur”, en regel oberoende av människornas individuella intressen. Här handlar det om att barn ger
känslor av mening till livet. Barnfria kan inte välja bort meningen med livet,
eftersom den inte är förutbestämd. Anses de leva ett meningsfattigt liv är det
inte utifrån sett, utan inifrån; de antas i lägre grad uppleva känslor av meningsfullhet, även om de inte är medvetna om det.
Ytterligare två liknande påståenden med laddningar av olika styrka är påståendena ”Män som vill ha barn är mer empatiska än män som inte vill ha barn”
(4) och ”Kvinnor som vill ha barn är mer empatiska än kvinnor som inte vill
ha barn” (51).249 Det första påståendet (4) laddar ganska högt med erfarenhetsfaktorn (faktor tre), det andra (51) däremot laddar högt med naturlighetsfaktorn (faktor ett). Att den kvinnliga varianten av påståendet laddar lågt med
faktor tre men den manliga laddar högt med samma faktor beror kanske på att
empatin anses vara en kvinnlig egenskap som kvinnor i viss utsträckning redan besitter, oavsett om de är mammor eller inte. Om män och kvinnor förväntas vara föräldrar i samma utsträckning innebär detta att männen förväntas
delta i ett traditionellt kvinnlig område. Kanske är det därför män som vill ha
barn betraktas som mer empatiska än män som inte vill ha barn. Detta kan
jämföras med studien som visat att attityderna är mer negativa till barnfria
män än barnfria kvinnor i relativt jämställda länder.250 Att den kvinnliga varianten av påståendet laddar högt med naturlighetsfaktorn skulle kunna bero på
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att moderskap och kvinnlighet enligt människor med höga värden på första
faktorn är så intimt förknippade med varandra att kvinnor som inte vill ha barn
inte tillerkänns den kvinnligt kodade egenskapen empati.
Erfarenhetsfaktorn kan sägas ha en del gemensamt med individualismen. Föräldraskapet framstår som ett personligt mål som gynnar individen. Vi bör
alltså välja föräldraskap av personliga skäl och inte kollektiva vilket motsvarar
en av individualismens grundidéer, den att vi bör styras av personliga intressen. Föräldraskapet som självförverkligande projekt är också en typiskt individualistisk idé och kan kopplas till Lukes ideal om personlig utveckling. Påståendet ”Jag skulle känna mig misslyckad om jag aldrig fick/hade fått barn”
(73) korrelerar också någorlunda högt med faktor tre. Detta bidrar till tolkningen av föräldraskapet som ett personligt projekt, något som vi kan välja
själva. Det överensstämmer med individualismen enligt vilken vi behöver
skapa och förverkliga vårt eget liv. Misslyckas vi med att välja har vi bara oss
själva att skylla.
Om vi utgår från Oysermans definition av individualism, antagandet att individer är oberoende av varandra, är det dock svårt att betrakta människor med
höga värden på faktor tre som individualister. Barnet är i många år i hög grad
beroende av sina föräldrar och att vilja ingå i en sådan beroenderelation kan
knappast betraktas som individualistiskt. Relationen till ett eget barn är en relation som det inte är så lätt att lämna trots att kostnaderna upplevs som höga.
Beck och Beck-Gernheim har i sin teori om individualisering diskuterat varför
människor fortfarande vill skaffa barn i ett individualiserat samhälle (se s.27).
Som nämndes i kapitel 1 hävdar de att det i ett individualiserat samhälle
skapas en ökande längtan efter sociala band, närhet och samhörighet.
Erfarenhetsfaktorn tolkas som representant för en mer reflekterad attityd än
naturlighetsfaktorn. Den härstammar inte från en ”naturlig” norm utan har troligen skapats utifrån människors genuina upplevelser och intressen. Föräldraskapet är gott för att det motsvarar individers önskningar om personlig utveckling och samhörighet och inte på grund av människans universella natur.
Det framstår, utifrån de påståenden som korrelerar högt med faktorn, som en
erfarenhet som bör upplevas för sin egen skull, snarare än en roll som bör
fyllas på grund av naturens eller religionens påbud. Faktorn kan sägas representera föreställningar om det goda livet och i detta goda liv ingår föräldraskap. Även sådana föreställningar är emellertid normativa.
Trots att föräldraskapet framställs som en personlig erfarenhet är det också
allmängiltigt enligt de påståenden som korrelerar högt med faktorn; föräldraskapet framstår som ett bättre val för alla. Det är just detta allmängiltiggörande
som är kärnan det som Young kallar för ”kulturell dominans” som togs upp i
kapitel 1 (se s.17). Denna dominans innebär just att den dominerande gruppen
80

”projicerar sina erfarenheter och perspektiv på mänskligheten som sådan och
framställer dem som universellt giltiga.”251 Det är en form av förtryck som
leder till att de dominerade osynliggörs, skiljs ut som annorlunda och stereotypiseras.
Den personliga erfarenheten – sammanfattning
Den underliggande dimension, det som tros orsaka variablernas laddningar till
erfarenhetsfaktorn, antas ha med självförverkligande, relationer och ”nya dimensioner i livet” att göra. Dessa värden antas ha det gemensamt att de uppvärderar personlig erfarenhet framför blint uppfyllande av roller och sociala
krav. Attityden som härstammar från denna dimension är antagligen mer reflekterad än attityden som representeras av faktor ett. Den överensstämmer
bättre med den individualistiska kultur som råder i Sverige enligt vilken vi bör
styras av personliga mål och sträva efter personlig utveckling. Men liksom
faktor ett bildar även höga värden på denna faktor en norm. Den innehåller
föreställningar om det goda livet i vilket föräldraskapet är nödvändigt och kan
via teorin om kulturell dominans förklara osynliggörandet och stigmatiseringen av barnfria.

Faktorernas korrelationer och attitydernas
kombinationer
Som nämndes i resultatkapitlet korrelerar naturlighetsfaktorn (faktor ett) och
erfarenhetsfaktorn (faktor tre) starkt positivt (r=0,64). Att se föräldraskapet
som naturligt och osjälviskt hänger således samman med att se det som en
viktig personlig erfarenhet. Det finns olika sätt att vara pronatalistisk på men
det är högst sannolikt att en person är pronatalistisk av flera olika anledningar.
Resultatet talar för att många av de ”värden” som barn enligt Hoffman och
Hoffman har i samhället hänger samman. En gemensam nämnare för faktorerna är att barnafödandet framstår som en personlig angelägenhet. Föreställningen om reproduktionen som en form av samhällsansvar eller plikt mot
familjen har mindre betydelse. Detta kan förstås utifrån den svenska kontexten
som (enligt teorin om den andra demografiska transitionen) präglas av individualism och en välfärdspolitik som i hög utsträckning riktar sig till individen
och inte familjen. Visserligen har låg nativitet av politiker konstruerats som
ett samhällsproblem i Sverige, men politiken skulle antagligen inte haft legitimitet om den inte också betonade individens välfärdsresurser. Denna kontext
skapar förståelse för att normerna kring familjebildning utgår från individens
välfärd. Det hindrar emellertid inte normerna från att vara institutionaliserade
och naturaliserade. En pronatalistisk attityd ser ut att innefatta åsikten att vi
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bör skaffa barn för vår egen skull, men också för att det är naturligt eller helt
enkelt förväntas. Kanske speglar detta att attityden har en mer reflexiv sida
(faktor tre) och en mindre reflexiv sida (faktor ett). Vilken av dessa som kommer till uttryck torde bero på situation och sammanhang.
Frihetsfaktorn (faktor två) och erfarenhetsfaktorn (faktor tre) korrelerar svagt
negativt med varandra, men ändock tillräckligt för att det ska ges viss betydelse (r=-0,32). Korrelationen verkar rimlig eftersom höga värden på faktor
tre inbegriper en positiv värdering av barn och föräldraskap och en negativ
värdering av barnfrihet medan höga värden på faktor två inbegriper en negativ
värdering av barn och föräldraskap och en positiv värdering av barnfrihet. De
representerar olika typer av individualism i och med att deras fokus ligger på
personliga intressen och personlig utveckling, men intressena, och förutsättningarna för utvecklingen, skiljer sig åt. De omfattar till stor del samma värdekategorier enligt Hoffmans och Hoffmans schema, främst ”Förändring, stimulans och glädje”, ”Primärgruppsrelationer och samhörighet”, ”Expansion
av självet och ”Kreativitet, kompetens och prestation”. Höga värden på ena
faktorn (tre) innebär dock att barn är nödvändiga för att uppnå dessa värden
medan höga värden på den andra faktorn (två) implicerar att barn är ett hinder
för att de ska kunna tillgodoses.
Naturlighetsfaktorn (faktor ett) och frihetsfaktorn (faktor två) korrelerar praktiskt taget inte alls (r=-0,01). Det innebär att det inte går att förutse en persons
”poäng” på ena faktorn på basis av den andra. Vid första anblicken framstår
faktorerna som varandras motsatser, eftersom höga värden på faktor ett inbegriper en positiv värdering av barn och föräldraskap och en negativ värdering
av barnfrihet, medan höga värden på faktor två inbegriper en negativ värdering
av barn och föräldraskap och en positiv värdering av barnfrihet. Det kunde
därför väntas att de var negativt korrelerade med varandra men så är inte fallet.
Detta kan tolkas som att det är ungefär lika vanligt med personer som ser föräldraskap som naturligt samtidigt som de värderar frihet högt, som de som ser
föräldraskapet som naturligt men som inte värderar frihet högt. Detta kan tala
för att frågan om reproduktion för de flesta inte är en rationell fråga. Det är
möjligt att inneha motstridiga känslor gentemot föräldraskap och till exempel
betrakta barnfrihet som onaturligt och själviskt och samtidigt se dess fördelar.
Det talar också för att attityddimensionerna ligger på olika ”medvetandenivåer”. Troligtvis representerar faktor två en mer reflekterad attityd än faktor
ett.
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5. Slutdiskussion

Syftet med denna avhandling var att studera attityder till barnfrihet i ett samhälle med pronatalistiska värden. Genom att undersöka attitydmönster har attitydernas struktur kunnat kartläggas och tolkas. I detta kapitel diskuteras studiens resultat utifrån olika teman och frågor som uppkommit under tolkningen
av resultatet.

Individualistisk reproduktion och icke-reproduktion?
I tidigare studier framställs Sverige som ett land som i hög grad präglas av
individualism.252 Denna studie har funnit två tankesätt kring reproduktion och
icke-reproduktion som kan betraktas som individualistiska (som representeras
av frihetsfaktorn respektive erfarenhetsfaktorn) vilket betyder att de innehåller
argument för att skaffa eller inte skaffa barn som i första hand utgår från individen, som till exempel självförverkligande och personlig utveckling. Höga
värden på den ena av de individualistiska faktorerna medför även en pronatalistisk attityd och här verkar finnas ett av hela individualismtankens stora problem: hur långt kan man leva ett eget liv om dess förverkligande faktiskt ändå
beror på någon annan? Enligt Beck och Beck-Gernheim leder individualism
(egentligen individualisering) till längtan efter sociala band och gemenskap.
Innebär detta att ideologin bär på sin egen undergång? Om individualism definieras som oberoende av andra människor är längtan efter barn en icke-individualistisk längtan. Inte heller frihetsfaktorn tolkas i studien som renodlat individualistisk. Även om personlig frihet är dess största särdrag innehåller den
även föreställningar om parrelationer, altruism och mänsklighetens välmående.
Individualism har också definierats som ”brist på omtanke om andra”. Att bara
bry sig om sin kärnfamilj är dock enligt C. Harry Hui och Harry C. Triandis
inte tillräckligt för att inte klassas som individualist.253 En förälder vars altruism endast sträcker sig till den närmaste familjen skulle enligt detta synsätt
vara mer individualistisk än en barnlös person vars omtanke omfattar många
fler. Detta kan förklara varför USA i många studier rankas som ett av de mest
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individualistiska länderna trots att kärnfamiljen där har en stark ideologisk
ställning. Att föräldrar är mer själviska än barnlösa är en åsikt som representeras av frihetsfaktorn (faktor två).
Dessa två tankesätt som representeras av frihetsfaktorn respektive erfarenhetsfaktorn kan sägas stödja teorin om den andra demografiska transitionen. Transitionen innebar bland annat ett fokus på frihet och autonomi, värden som representeras av frihetsfaktorn. Frihet och autonomi ser ut att vara viktiga värderingar oavsett om man hyser en pronatalistisk attityd eller inte, baserat på
faktorernas korrelationer med varandra. Van de Kaa och Leasthaege trodde att
den frivilliga barnlösheten skulle öka efter 1960-talet men att barnafödande
fortfarande skulle vara den statistiska normen. Barn skulle finnas kvar i unga
pars livsplaner så länge de antas göra det möjligt för de vuxna att utvecklas
och blomstra som individer.254 Både frihetsfaktorn och erfarenhetsfaktorn representerar värden som självförverkligande och personlig utveckling och tankesätten kan därför sägas ingå i det kulturella skifte som kallas för den andra
demografiska tranistionen. Men båda faktorerna representerar också sociala
värden, som i hög grad är frånvarande i Van de Kaas och Laesthaeges teori.

Naturlig reproduktion?
Två av de tolkade faktorerna i studien representerar tankesätt som refererar till
reproduktionen som ”naturlig”, dock hade naturlighet större betydelse för
tolkningen av naturlighetsfaktorn än erfarenhetsfaktorn. Studien har kunnat
visa att begreppet naturlig har minst två betydelser. Den första betydelsen av
begreppet kan tänkas hänvisa till en universell naturlag. Reproduktionen är
naturlig eftersom det ligger i människans natur att skaffa barn och föräldraskapet fullbordar henne som människa och gör henne lycklig. En sådan uppfattning var en del av den naturliga lagen som genom kyrkan och den kristna
sexual- och äktenskapsrätten präglade Sverige från medeltid fram till sekularisering. Men medan naturlagen innehöll moraliska påbud är den naturliga reproduktionen troligtvis inte längre moralisk. Även om vi bör följa naturen är
det främst för vår egen skull som vi förväntas skaffa barn och inte för någon
annans, varken nationen, samhället eller familjen/släkten. Den naturliga lagen
hade enligt förespråkarna sin grund i förnuftet och lagarna var rationella och
förnuftiga. Idag kanske denna naturlighet bör tolkas som ett uttryck för ”en
självklarhet”, något som är så självklart att det inte behöver motiveras eller
ens uttalas. I tolkningen av faktor ett diskuterades varför barnafödande har
blivit en självklarhet i Sverige. Som självklarhet passar inte naturligheten in i
individualismtesen om att allt öppnat för förhandling och diskussion.
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Den andra betydelsen av ”naturlighet” handlar om en genuin och personlig
känsla och kan inkorporeras i individualismen. Denna känsla är inte nödvändigtvis lika för alla personer och utgör därmed inte en universell mänsklig
natur. Den kan tolkas som motsatsen till det rationella och förnuftiga som definierade den naturliga lagen från medeltiden. Här innebär den naturliga reproduktionen inte att följa en överenskommen förnuftig lag utan att lyssna på
sina känslor. Tidigare forskning har också kommit fram till att både beslutet
att skaffa barn och att inte skaffa barn i hög grad grundar sig i känslor.255 Naturligheten som genuin och personlig känsla kan hänga samman med en syn
på kroppen som ett reflexivt projekt, något man lyssnar på och samtalar
med.256 Att synen på reproduktionen som naturlig inte står i motsats till ett
individualistiskt tänkande stöds av tidigare forskning.257 Som nämndes i kapitel 1 framställde Bergnéhrs intervjupersoner föräldraskapet som normalt och
förgivettaget samtidigt som de framställde sig själva som individuella aktörer
som gör aktiva val.258

Föräldraskapets och barnfrihetens värde och orsaker
Attityder till barnfrihet kan avslöja värden och betydelser som barn och föräldraskap tillskrivs. Dessa kan i sin tur ge ledtrådar till varför människor vill
ha barn. Föräldraskap ser ut att framförallt ha ett personligt värde. De värden
som framkommer i denna studie är att föräldraskapet ger individen möjlighet
att fullborda sig som människa, bli lycklig och berika sitt liv och sin person.
Dessa värden kan kallas immanenta, det vill säga de värderar reproduktionen
i sig och inte som ett medel för att uppnå sekundära mål. Men föräldraskapet
verkar också ha instrumentella värden, nämligen det att ge en person social
status som vuxen och som riktig man/kvinna samt stärka andra sociala relationer. Trots alla de värden som föräldraskapet tillskrivs och trots att människor vill framstå som aktiva och oberoende aktörer dras slutsatsen utifrån tidigare forskning och denna studies resultat att det torde vara relativt vanligt
att människor som vill ha barn faktiskt inte reflekterar över varför de vill ha
barn. En rimlig gissning är att människor som främst anammat tankesättet som
representeras av naturlighetsfaktorn är mer påverkade av pronatalistiska normer och i lägre utsträckning har reflekterat över sitt reproduktiva beslut än
människor som främst anammat tankesättet som representeras av erfarenhetsfaktorn eller frihetsfaktorn.
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Frihetsfaktorn (faktor två) representerar främst värdet ”frihet”. Höga värden
på faktorn innebär ett uppvärderande av både autonomi, negativ frihet (frihet
från) och positiv frihet (frihet till) som enligt Lukes konstituerar frihet.259
Kanske kan detta tolkas som att frihet är det viktigaste motivet till att förbli
barnfri. Detta är ett värde som enligt teorin om den andra demografiska transitionen blev viktigt för människor under 1960-talet. Men faktorn innehåller
även en annan aspekt av barnfrihet, nämligen ointresse för barn. Faktorn representerar också föreställningar om barnfrihet som osjälviskt och som något
kollektivt gott. Altruistiska motiv till barnfrihet har som nämnts sällan uttryckts i intervjuer med barnfria. Det är dock möjligt att sådana motiv blir
vanligare i och med dagens mediala fokus på klimatförändringar (se s.89).

Orsaker bakom negativa attityder till barnfrihet
Varför hyser människor negativa attityder till barnfrihet? Här presenteras
några spekulativa svar på frågan. Ett svar som gavs i både kapitel 1 och kapitel
4 är ”kulturell dominans”, alltså att människor mer eller mindre omedvetet gör
sina erfarenheter och uppfattningar till allmängiltiga, vilket kan leda till osynliggörande och sterotypiserande av den grupp som är kulturellt dominerad. Ett
annat svar är att barnfria framkallar kognitiv dissonans och intrapsykiska konflikter som sedan projiceras på de barnfria.260 Richard P. Eibach och Steven E.
Mock drar slutsatsen att föräldraskapet idag är idealiserat och dess behållningar överdrivna av både föräldrar och icke-föräldrar vilket är ett sätt att rationalisera de emotionella, ekonomiska och psykosociala kostnader som föräldraskapet ändå innebär.261 Barnfria personer kan framkalla de kognitiva dissonanser som skapats av denna paradox och negativa känslomässiga eller beteendemässiga reaktioner på barnfrihet kan vara ett sätt att lösa upp dessa
dissonanser.262 Även enligt Hansen upprätthålls illusionen av föräldraskapet
som enda vägen till lycka genom att föräldrar förnekar föräldraskapets negativa sidor. Förnekelsen är ett sätt att undvika den kognitiva dissonans som
skulle skapas av att erkänna att en aktivitet de investerar så mycket tid, kraft
och pengar i inte är njutbar.263
Ett tredje svar på frågan om varför människor hyser negativa attityder till barnfrihet är att den naturliga pronatalistiska normen kan föra med sig status till
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dem som följer den. Som togs upp i kapitel 1 kan, i brist på socio-ekonomisk
status, föräldraskapet ge en person känslor av värde.264 Negativa attityder till
barnfrihet kan då vara ett sätt att upprätthålla normen. De kan också vara en
del av en konservativ och/eller nationalistisk ideologi. Det finns resultat som
tyder på att det naturliga föräldraskapet är kopplat till traditionella föreställningar om kön. Denna studie har dock inte hittat något moralkonservativt eller
nationalistiskt tankesätt när det kommer till reproduktion. Både i Sverige och
i världen växer sig dock sådana tankesätt starkare. Kvinnors reproduktiva rättigheter hotas eller inskränks också på många håll. I USA, år 2017, återinfördes till exempel en policy som ”stoppar amerikansk finansiering till alla ickestatliga organisationer (NGO) som informerar om abort, hänvisar kvinnor till
abortkliniker, eller arbetar med politisk påverkan för att förändra ett lands syn
på aborter”, känd som ”global gag rule”.265 Aborträtten har dessutom nyligen
kraftigt begränsats i flera av USA:s delstater.266 I Sverige röstade nästan var
femte svensk i riksdagsvalet år 2018 på ett parti, Sverigedemokraterna, som
vill sänka gränsen för fri abort från 18:e graviditetsveckan till 12:e.267

Barn eller inte – ett fritt val?
Är valet att skaffa barn eller inte ett fritt val? I Sverige har politiker rent praktiskt velat göra valet så fritt som möjligt. Tillgång till preventivmedel, abort
och sterilisering har underlättat valet att inte ha barn samt valet att ha barn vid
en viss tidpunkt. Assisterad befruktning och olika familjepolitiska och arbetsmarknadspolitiska förmåner gör det lättare för människor att välja barn. Dessa
lagar och förmåner skapar både en frihet från hinder och frihet till möjligheter
att följa sin reproduktiva vilja. Både frihet till och frihet från är nödvändiga
för att individer ska kunna handla autonomt. En individualiserad lagstiftning
inom vilken individen och inte familjen ses som samhällets minsta enhet bidrar också till att göra individer fria i betydelsen att kunna bestämma sina egna
handlingar och forma sin egen livsbana.
Normer innebär en inskränkning i människors frihet. Att följa normer innebär
dock inte per automatik att individen inte är autonom. Individen är autonom i
den utsträckning hon är medveten om normen och har reflekterat över den.
Vissa normer är förstås nödvändiga för att upprätthålla frihet, som lagnormer
som stärker individens rättigheter och skyddar henne från att bli misshandlad
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eller dödad etc. Pronatalistiska normer borde dock framförallt betraktas som
frihetsbegränsande. Denna och tidigare studier har visat att pronatalistiska
normer existerar. Båda de pronatalistiska normer som hittats i denna studie
(som representeras av naturlighetsfaktorn respektive erfarenhetsfaktorn) kan,
om och när de uttrycks, betraktas som en inkräktning i den privata sfären. Om
individen ska vara fri krävs en privat sfär där hon lämnas ifred att tänka och
handla som hon vill. Sociala påtryckningar att skaffa barn stör denna frihet.
Men det är oklart huruvida normer påverkar vår vilja. Detta är en fråga för
vidare studier.
Utifrån tolkningen av naturlighetsfaktorn (faktor ett) är det rimligt att anta att
faktorn representerar en norm som människor, när de väljer, inte reflekterar
kring eller ens är särskilt medvetna om. Den är därför troligtvis ett hinder för
autonomi och begränsande av den fria viljan. Enligt tolkningen av erfarenhetsfaktorn (faktor tre) representerar den en mer reflekterad attityd än naturlighetsfaktorn (faktor ett) och människor som främst anammar tankesättet som
faktor tre representerar kan tänkas ha funderat mer kring sitt reproduktiva beslut än människor som främst anammar tankesättet som faktor ett representerar. Människor som väljer bort barn har troligen tagit ett fritt beslut utan påtryckningar från omgivningen. I det pronatalistiska klimat som råder i Sverige
är barnfrihet ett autonomt val eftersom det innebär att bryta med normerna.
Kulturella normer enligt vilka barnfrihet är att föredra framför föräldraskap,
som den som representeras av frihetsfaktorn (faktor två), kan tänkas finnas i
ett litet antal mindre grupper, som till exempel gruppen Barnfri på Facebook.
Sannolikt är dock att individer dras till likasinnade efter att de gjort valet att
förbli barnfria, snarare än att de påverkas av normer som föreskriver barnfrihet
innan de gjort sitt val.

Attityder till barnfrihet i en svensk kontext
Även om föräldraskapet generellt drabbar eller engagerar män och kvinnor på
olika sätt, vilket inte minst speglar sig i denna studies rekrytering av respondenter, utmärker sig pronatalismen i Sverige av att vara mindre beroende av
traditionella föreställningar om kön jämfört med pronatalismen i andra länder,
till exempel i Sydeuropa. Visserligen förväntas kvinnor generellt vilja ha barn
i högre utsträckning än män men de anses inte behöva vara mammor på heltid
och även män förväntas mer eller mindre engagera sig i föräldraskapet. Denna
studies resultat tyder på att pronatalismen kan innehålla både traditionella och
icke-traditionella föreställningar om kön. Karakteristiskt för pronatalismen i
Sverige är också att den är relativt oberoende av föreställningar om sexualitet
och äktenskap. Preventivmedel och nya reproduktionsteknologier har bidragit
till att reproduktion och sexualitet inte längre är intimt sammanbundna och
kan leda till att grupper som tidigare stod utanför pronatalismen numera mer
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eller mindre inkluderas i den, till exempel ensamstående, infertila och lesbiska
par. Pronatalismen riktar sig sannolikt också till ogifta såväl som till gifta individer i en viss ålder. Just dessa (icke-)kopplingar har dock inte studerats här.
Individualismen som präglar Sverige kan tänkas förklara denna icke-traditionella pronatalism och varför de flesta människor inte direkt vänder sig emot
barnfria. Enligt individualismen bör kvinnor och män vara fria att strukturera
sina egna liv och göra autonoma val. Pronatalismen som hävdar föräldraskapets primat kan delvis betraktas som dess motsats. Dessa motstridiga diskurser
speglar sig i svensk politik som är individinriktad och ofta syftar till att öka
individuella välfärdsresurser samtidigt som den tidvis varit uttalat pronatalistisk. Politiker har velat underlätta valet att skaffa barn genom att undanröja
hinder och på så vis göra människor friare, men den ambitionen kan ha minskat förståelsen för det barnfria valet och gjort det mer osynligt. Denna studie
har bidragit med kunskap om de pronatalistiska normer som likväl finns.
Dessa normer verkar kunna dölja sig i en förment individualistisk diskurs eller
i internaliserade föreställningar om naturlighet. Studien har även bidragit med
kunskap om detaljerna i de positiva attityderna till barnfrihet. Dessa ser ut att
framförallt innefatta föreställningar om frihet. Att föräldraskapet anses medföra ofrihet kan tyda på att barn idag uppfattas behöva och förtjäna relativt
mycket av sina föräldrars tid och uppmärksamhet. Föreställningar om frihet
sammanhänger också med föreställningar om barnfriheten som altruistisk.
Detta kan som nämnts vara ett tecken på att barnfria (moraliskt) behöver försvara sitt val och hantera kritik och anklagelser om egoism.
Föreställningar om barnfriheten som altruistisk har idag fått liv genom en relativt intensiv klimatdebatt. Som nämnts har barnafödande listats som den
mest klimatskadligaste handlingen i en studie från 2017.268 Klimatförändringar
har diskuterats länge i svenska medier men det var först våren 2019 som reproduktionens påverkan på klimatet uppmärksammades på allvar.269 Det är
möjligt att kopplingen mellan klimathotsretoriken och barnafödande kan
skapa ett handlingsutrymme för barnfria kvinnor som annars skulle stigmatiseras på grund av sitt val att inte skaffa barn.

Är attityder stabila?
Länge betraktades attityder som stabila dispositioner som påverkar beteende.
Denna syn har skapat omfattande debatt och kritiserades av sociologer på
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1950- och 1960-talet.270 Kritiken växte fram ur en generell kritik av statistiska
undersökningar och reflekterade en tendens inom sociologisk teori att fokusera på situationens och kontextens snarare än dispositioners påverkan på beteende.271 Sentida attitydforskare har kunnat visa att attityder kan vara föränderliga och temporära. Med termen ”psykologisk tendens” vill Eagly och
Chaiken inkludera såväl temporära som mer stabila attityder i attitydbegreppet
(se s.34). 272 Det förgivet-tagna sambandet mellan attityd och beteende har
också omprövats och resulterat i förfinade teorier.273
Attityder kring reproduktion och icke-reproduktion fungerar troligtvis både
som relativt stabila dispositioner och som situationsbundna uttryck. Attityderna har förmodligen för de flesta av oss formats under lång tid vid upprepade tillfällen av erfarenheter som till stor del är glömda. Sådana attityder är
sannolikt mer svårföränderliga än attityder som är resultat av nyare och färre
erfarenheter.274 Samtidigt torde de påverkas av situation och sammanhang.
Människor uttrycker antagligen olika attityder i spontana vardagssituationer,
på direkta frågor och efter en stunds reflekterande, vilket kan förklara diskrepansen mellan de toleranta attityder till barnfrihet som framkommit i tidigare
attitydundersökningar och de negativa attityder som barnfria enligt kvalitativa
studier bemöts av i samhället. Människor ger förmodligen också utlopp för
skilda attityder beroende på om det handlar om barnfrihet i allmänhet, om någon specifik grupp, en själv eller om några specifika personer. Sannolikt reagerar människor olika om ens vuxna barn inte vill ha barn jämfört med om en
vän eller en främling är barnfri. Dessa situationsbundna uttryck kan denna
studie inte fånga. Ett grundantagande i studien är ändå att de attitydstrukturer
som undersökts säger något om normer och kollektiva tankesätt kring reproduktion och icke-reproduktion som påverkar människor och deras attitydmässiga uttryck.
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Attityderna kan också påverkas av tidigare beteende. Föräldrar har i tidigare
studier uppvisat mer negativa attityder till barnfrihet än barnlösa275 vilket tyder
på att attityder formas efter beteende och kan vara ett sätt att rättfärdiga en
redan utförd handling. En förklaring till dessa negativa attityder kan vara att
barnfria framkallar kognitiv dissonans och intrapsykiska konflikter hos vissa
föräldrar som sedan projiceras på de barnfria.276 Se diskussion om detta på sida
86.
Förutom att attityderna är situationsbundna finns det också svårigheter att
fånga dem med en enkätundersökning. Respondenterna har sannolikt på olika
sätt påverkats av frågeordning, frågeformuleringar och svarsalternativ. Detta
är värt att beakta men hade varit ett större problem om syftet var att mäta attityder per se, om det varit absoluta mått, jämförelse över tid eller enstaka trosföreställningar som varit av intresse. Det hade också varit ett större problem
om det var enskilda individers attityder som undersöktes och inte aggregerade
attityder.

Slutord och vidare forskning
Denna studie har bidragit med en förståelse för attityder till barnfrihet och de
normer som de återspeglar. Den har kunnat visa att attityder till barnfrihet har
flera dimensioner och grundar sig i olika tankemönster. Därmed har en större
förståelse utvecklats för vad som ligger bakom det sociala trycket på att skaffa
barn och vad de barnfria egentligen bryter mot. Men studien har också bidragit
med kunskap kring föreställningar som uppvärderar barnfrihet. Studiens kunskapsbidrag skulle kunna användas för att öka medvetenheten kring frågor
som rör reproduktivt beslutsfattande, få människor att reflektera kring dessa,
minska den potentiella stigmatiseringen av barnfria och i förlängningen öka
den reproduktiva valfriheten. Det är också möjligt att studien kan säga något
om människors attityder till normavvikelser i allmänhet eller åtminstone hur
dessa kan studeras. Attityder är inte alltid enbart positiva eller negativa utan
kan med fördel undersökas med en metod som tillåter dem att vara flerdimensionella och nyanserade. Vidare studier kan undersöka vad som påverkar attityder till barnfrihet, hur attityderna tar sig uttryck, hur de påverkas av kontexten samt hur normer påverkar våra reproduktiva beslut. Frågan om varför människor vill ha barn är också tämligen outforskad i en svensk kontext.
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RSB – Radiostyrda bilar

Bryggaren

Jaktsidan

forum

Modelljärnvägs-

Odla.nu

Landgången

Robsoft

Bygga Hus

Husvagnsforum

Fritid/hobby

*

*

*

16

18

23

24

30

34

48

61

68

4x4 Sweden

Autopower

Locost

Saab Turbo Club

Rejsa

Sporthoj

Jag Rullar

Garaget

Zatzy

Motor

*

6

9

12

18

26

27

28

66

Bilaga 3
Statistik över
respondenterna efter kön

Tabell 5. Respondenterna. Kvinnor.
n=1129
n (%)
Ålder
Yngre <30 år

251 (22)

Medelålder 30-38 år

474 (42)

Äldre >38 år

394 (35)

Bostadsort
Stor-Stockholm, Stor-Göteborg, Stor-Malmö

474 (42)

Annan svensk stad eller större ort

328 (29)

Mindre ort eller landsbygd i Sverige

291 (26)

Annat land än Sverige

35 (3)

Civilstatus
Har fast förhållande

917 (81)

Har inte fast förhållande

219 (19)

Antal barn
0

317 (28)

1

332 (29)

2

292 (26)

3

103 (9)

4 eller fler

71 (6)

Högsta utbildning
Grundskola

45 (4)

Gymnasium

212 (19)

Universitets- eller högskolestudier, ej exa-

190 (17)

men
Universitets- eller högskolestudier, examen

583 (52)

Eftergymnasial utbildning utanför högs-

81 (7)

kola/universitet
Sysselsättning

123

Anställd eller egen företagare

760 (67)

Studerande

134 (12)

Arbetssökande

49 (4)

Pensionär

18 (2)

”Hemmafru/hemmaman”

65 (6)

Klass
Arbetarklass

265 (24)

Mellanliggande klass

169 (15)

Tjänstemannaklass

580 (51)

Trosinriktning
Svenska kyrkan

292 (26)

Annan trosinriktning

132 (12)

Identifierar sig inte med en trosinriktning

681 (60)

Tabell 6. Respondenterna. Män.
n=1130
n (%)
Ålder
Yngre <30 år

288 (26)

Medelålder 30-38 år

353 (31)

Äldre >38 år

487 (43)

Bostadsort
Stor-Stockholm, Stor-Göteborg, Stor-Malmö

392 (35)

Annan svensk stad eller större ort

363 (32)

Mindre ort eller landsbygd i Sverige

339 (30)

Annat land än Sverige

36 (3)

Civilstatus
Har fast förhållande

784 (69)

Har inte fast förhållande

345 (31)

Antal barn

124

0

492 (44)

1

181 (16)

2

277 (25)

3

93 (8)

4 eller fler

57 (5)

Högsta utbildning
Grundskola

60 (5)

Gymnasium

363 (32)

Universitets- eller högskolestudier, ej exa-

196 (17)

men
Universitets- eller högskolestudier, examen

378 (34)

Eftergymnasial utbildning utanför högs-

91 (8)

kola/universitet
Sysselsättning
Anställd eller egen företagare

785 (69)

Studerande

110 (10)

Arbetssökande

44 (4)

Pensionär

38 (3)

”Hemmafru/hemmaman”

6 (1)

Klass
Arbetarklass

313 (28)

Mellanliggande klass

124 (11)

Tjänstemannaklass

502 (44)

Trosinriktning
Svenska kyrkan

225 (20)

Annan trosinriktning

83 (8)

Identifierar sig inte med en trosinriktning

743 (66)
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