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    Abstract 

 

      The purpose of this study is to analyze the biopolitical discourses of family and parenthood 

in reproduction politics. Further purpose of this study is to examine what kind of political 

actions are made possible and impossible due to the discourses. The empirical material that 

this study is based on is the proposition 2017/18:155 Modernare regler om assisterad 

befruktning och föräldraskap. With the use of a discourse theoretical approach from Laclau 

and Mouffe the research identified four discourses which were in the best interest of the 

child, the immoral surrogacy, the natural mother and father and ignorant and unfit parents. 

Thanks to biopolitical theory the study shows that one dominant theme exists which is that 

the government encourages a genetic connection between a child and its parent. This affects 

what types of family constellations that are created since the term family according to the 

discourses that are discovered in the study rests on the idea of heterosexual duality. It also 

influences what types of behaviors that are connected to parenthood and impedes a possible 

political discussion about the legalization of altruistic surrogacy. 
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1. Inledning 

1.1 Problemformulering 

Att träffa en partner, leva tillsammans och bilda familj anses vara en naturlig del av människans 

liv, och en naturlig del av samhället. Hur familjen ska se ut är dock omdebatterat. Familj är ett 

flytande begrepp som allt mer lyfts fram som ett socialt beteende av familjepraktiker där vad 

man gör som familj står i fokus snarare än hur familjen är formad (Statens medicinsk-etiska 

råd 2013, 36). Kärnfamiljen tenderar dock fortfarande att vara något som premieras genom att 

den heterosexuella tvåsamheten betonas (ibid), trots det faktum att många familjer idag är 

annorlunda formade. Regnbågsfamiljer och ensamstående föräldrar förekommer allt mer 

(Statistiska centralbyrån 2016). 2016 var knappt sju av tio bland Sveriges 1,1 miljoner familjer 

kärnfamiljer, det vill säga att alla barn är biologiska eller adopterade barn till båda föräldrarna 

(ibid). Oavsett en mer inkluderande familjesyn får man inte glömma att det inte är en 

självklarhet att kunna skaffa barn. Ofrivillig barnlöshet är något som många får erfara och den 

första januari 2019 trädde nya regler om assisterad befruktning och föräldraskap i kraft i 

Sverige för att flera skulle kunna få ta del av de reproduktionsteknologiska medlen och ”bota” 

sin barnlöshet (Regeringskansliet 2018). Detta innebär bland annat att det nu är lagligt för par 

och ensamstående kvinnor att använda donerade könsceller för att genomgå befruktning 

utanför kroppen vilket gör att kravet att det ska finnas minst en genetisk koppling till någon av 

föräldrarna vid assisterad befruktning tas bort (ibid). Detta implicerar att staten vidgar synen 

på vad föräldraskap och familj innebär när den nya lagändringen börjar gälla.  

 

Familj och föräldraskap kan förstås som en viktig framtidsfråga för staten då det är inom 

familjen som barn blir till och fostras till att bli morgondagens medborgare. Familjen är viktig 

ur en politisk synvinkel då det är denna som reproducerar nationen. Politisk styrning av 

föräldraskap och reproduktion kan därmed påverka framtidens samhälle. Genom att poängtera 

vikten av barnens samhälleliga värde och att man agerar i deras intresse legitimeras en 

intervention i familjepolitiken (Eriksson & Klinth 2011, 8-9). Här politiseras människors liv 

då dessa blir utsatta för politisk maktutövning från statens håll där både individen och 

befolkningen formas (ibid). Genom att kontrollera reproduktionsmedlen kontrolleras såväl 

dagens som morgondagens medborgare. Sättet som staten går in i det privata och gör politik 

av medborgares kroppar kallas för biopolitik (Björkman 2011, 41). Biopolitik identifieras 
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genom olika maktpraktiker som nationen använder sig av för att kontrollera en befolknings 

biologiska liv, såsom hälsa, död och reproduktion (Björkman 2011, 41). På grund av nya 

reproduktionstekniker som uppstått har förutsättningarna för reproduktion och föräldraskap 

förändrats, vilket gör att det heterosexuella samlaget inte längre är av samma vikt när det 

kommer till reproduktion (Tinnerholm Ljungberg 2015, 1-2). Detta gör att det har uppstått ett 

vakuum då det inte finns en manual för hur de nya reproduktionsteknologierna ska användas 

(ibid). Detta har skapat tillfälle för regeringen att driva en diskurs som hävdar att teknologierna 

är något som måste kontrolleras (ibid). Denna kontroll ska gälla både när det kommer till hur 

de reproduktionsteknologiska medlen ska användas och i vilka syften, samt vilka som får 

hantera dem och vilka som får ta hjälp av dem (ibid).  

 

Sveriges lagstiftning har porträtterats som att ha en alltmer progressiv, jämlik och tillåtande 

syn på befruktning sedan 80-talet, åtminstone om man ska utgå från Statens medicinsk-etiska 

råd (2013, 34). När allt fler människor får ta del av reproduktionsmedlen kan man tolka det 

som att reproduktionspolitiken är ett avpolitiserat område då de reproduktionsteknologier som 

är lagliga i Sverige finns tillgängliga för alla. Det som lagstadgas reflekteras dock inte alltid i 

den diskurs som förs. Det är mycket möjligt att det fortfarande förs en biopolitisk diskurs som 

premierar att vissa typer av familjekonstellationer och föräldrar ska fostra nationens barn trots 

att alla får ta del av reproduktionsmedlen. Det är därför statsvetenskapligt relevant och 

intressant att undersöka om propositionen för den senaste lagändringen av assisterad 

befruktning och föräldraskap för en jämlik diskurs om synen på föräldraskap och familj eller 

om vissa typer av familjer och föräldraskap premieras framför andra.  

1.2 Syftesformulering och frågeställningar 

Studien behandlar ett fall av biopolitisk maktutövning från regeringens sida genom utövandet 

av kontroll över de reproduktionsmedel som befolkningen kan ta del av. Syftet med studien är 

att synliggöra vilka biopolitiska diskurser om familj och föräldraskap som existerar i Prop. 

2017/18:155 Modernare regler om assisterad befruktning och föräldraskap och vilken politik 

som dessa diskurser möjliggör och omöjliggör. Studien kommer att använda sig av Laclaus och 

Mouffes diskursteori för att möjliggöra detta genom att undersöka på vilka sätt språket används 

för att redogöra för verkligheten och vilka diskurser om familj och föräldraskap som 

förekommer. Studien kommer även att undersöka vilka sociala konsekvenser detta får genom 

att analysera vad för typ av politik som omöjliggörs och möjliggörs genom diskurserna då det 
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påverkar vad för typ av handlingsutrymme medborgare får i egenskap av förälder och när det 

kommer till sin egen reproduktion. Genom teori om biopolitik kommer studien att belysa de 

potentiella sätt som regeringen påverkar formandet av synen på familjen. De forskningsfrågor 

denna studie ämnar besvara är således:  

 

Vilka biopolitiska diskurser kan identifieras gällande familjer och föräldraskap i propositionen 

om modernare regler om assisterad befruktning och föräldraskap? 

 

Vad för typ av politik möjliggörs och omöjliggörs genom den diskursiva synen på familj och 

föräldraskap som återfinns i propositionen? 

1.3 Bakgrund 

1985 trädde den första lagstiftningen i kraft gällande assisterad befruktning. Lagen kom att 

reglera insemination och donation och gjorde givarinsemination laglig, vilket betyder att gifta 

heterosexuella par och sambos fick tillgång till assisterad befruktning med hjälp av donerad 

sperma där den fördes in direkt i kvinnans livmoder (SFS 1984:1150). Efter den första 

inseminationsregleringen kom 1988 en lagstiftning som reglerade befruktning utanför kroppen, 

vilket även kallas provrörsbefruktning. Befruktningen skedde utanför kroppen för att det 

fertiliserade ägget sedan ska kunna placeras i livmodern. Denna teknik möjliggjorde både 

donation av spermier och ägg, till skillnad från innan när endast spermier kunde doneras (SFS 

1988:711). Även här är det endast heterosexuella par som är gifta eller samboende som får ta 

del av teknologierna. Donation av könsceller var dock inte något som gjordes lagligt i samband 

med lagstadgande av provrörsbefruktning utan det var endast de egna könscellerna som fick 

användas (ibid). Detta ändrades 2003 då det blev lagligt att använda donerade könsceller vid 

provrörsbefruktning, så länge som minst en av föräldrarna hade en genetisk koppling till barnet, 

vilket gjorde att äggdonation för första gången blev lagligt (SFS 2006:351). En fjärde 

lagstiftning 2005 gjorde det möjligt för lesbiska par att använda sig av assisterad befruktning 

(Sveriges Riksdag u.å.a) och 2016 blev det lagligt för ensamstående kvinnor att få tillgång till 

assisterad befruktning (Sveriges Riksdag u.å.b). 

2. Tidigare forskning 

Det har gjorts mycket forskning när det kommer till ämnen som familjepolitik och 

reproduktionspolitik. Charis Thompsons (2005) forskning undersöker till exempel hur 
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reproduktionsteknologierna formar samhället normativt i USA och finner att 

reproduktionsteknologier snarare formar föräldrarna än barnen i fråga. Enligt Thompson är 

assisterad befruktning idag ett medel för att ”bota” ofrivillig barnlöshet och finns tillgängligt 

för alla så länge som man har råd med teknikerna. Assisterad befruktning har därmed kommit 

att bli en vara på marknaden som styrs av vilka ekonomiska medel du har tillgång till 

(Thompson 2005). Helena Tinnerholm Ljungberg (2015) studerar hur reproduktion hanteras 

och konstitueras som något problematiskt i svensk politik utifrån ett diskursteoretiskt och 

psykoanalytiskt perspektiv mellan årtalen 1980–2005. Hon studerar fyra olika 

reproduktionspolitiska debatter; diskussionen från 80-talet som förekom den första 

inseminationslagen i Sverige, befruktning utanför kroppen, könscellsdonation i samband med 

IVF-behandlingar och regleringen av assisterad befruktning för lesbiska par. Det som 

framkommer är att det fanns en politisk kamp om hur reproduktionsteknologierna skulle 

användas och vilka grupper av människor som skulle ha tillgång till dessa (ibid).   

 

Även inom biopolitiken har det gjorts forskning. Bolin och Larsson (2012) undersöker hur 

staten förespråkar massvaccinering mot viruset A(H1N1) i Sverige med biopolitik som 

teoretisk utgångspunkt och finner att det uttalade målet var att skydda medborgarna från att 

insjukna i en sjukdom som skulle ha haft negativa effekter på deras hälsa och därmed deras 

funktion som samhällelig medborgare. Det var förväntat av medborgarna att de skulle 

underordna sig det statliga ingripandet då det var nationens bästa som stod i centrum (ibid). 

 

Som ovan diskuterat har det gjorts mycket forskning på den diskursiva synen på familj och 

föräldraskap inom reproduktionspolitiken och även på hur staten legitimerar ett biopolitiskt 

maktutövande. Det finns däremot ett vakuum inom forskningen när det kommer till gränslandet 

där biopolitik och reproduktionspolitik möts som Jonsson Malm (2011) försöker fylla. Trots 

att hon inte uttalat har ett biopolitiskt angreppsätt skulle man kunna tyda att hon har ett 

biopolitiskt antagande då hon utgår från teorier om nation, biologism och kopplingen mellan 

stat och medborgare när hon undersöker den debatten om assisterad befruktning inom svenska 

reproduktionspolitik under 80-talet (Jonsson Malm 2011, 32). Det hon finner är att det måste 

finnas ett biologiskt band mellan förälder och barn som garanti för den goda familjen. Om detta 

biologiska band inte existerar måste staten intervenera i barnets tillkomst och bedöma 

föräldrars lämplighet. Staten måste här erbjuda föräldrarna hjälp och stöd för att de ska kunna 

förbereda sig för svårigheterna med att vara en inseminationsfamilj (ibid, 148). Hon finner även 

att det finns olika kulturella föreställningar kring ägg och spermier där spermier kopplas till 
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virilitet och sexualitet medan ägg kopplas till kvinnlighet och moderskap. Detta gör att 

äggdonation framstår som något mer omoraliskt än spermadonation då det skulle vara 

onaturligt att den självuppoffrande modern skulle lämna bort sina barn som hon älskar 

villkorslöst (Jonsson Malm 2011, 151-152). Detta kan även kopplas till diskussionen om 

surrogatarrangemang och varför det inte anses vara rumsrent. Om det är onaturligt att donera 

sina ägg så är det ännu mer onaturligt att lämna bort sitt barn efter att man har burit på det (ibid, 

153-154). Det är alltså kvinnan som har burit på barnet som betraktas som modern till barnet 

(ibid). Det biologiska föräldraskapet värderas därmed högre än det sociala. Jonsson Malm 

identifierar även en diskurs om barnets bästa, vilket är dess rätt till sitt ursprung (ibid, 162). 

Barnets bästa framhålls som en princip som står över alla andra. Den traditionella kärnfamiljen 

framhålls som ett ideal som ”onaturliga” och icke-biologiska familjepraktiker måste ta ställning 

till (ibid, 299). Trots att Jonsson Malm (2011) försöker fylla kunskapsgapet saknas det 

fortfarande forskning när det kommer till hur regeringen genom sin biopolitiska diskurs 

försöker forma vilka typer av föräldrar och familjekonstellationer som ska få existera genom 

dess reproduktionspolitik. Denna uppsats ämnar fylla detta tomrum och därmed ge ett bidrag 

till den redan existerande forskningen. 

3. Biopolitik 

Foucault använder uttrycket biomakt i ”Sexualitetens historia, Band 1, Viljan att veta” för att 

beskriva den makt suveränen hade fram till 1700-talet över sin undersåtars liv och död 

(Foucault 2002, 137). Det kom dock därefter att ske en förändring där maktutövandet istället 

applicerades på alla livets skeenden, från att det började tills att det tog slut (ibid, 140). Foucault 

beskriver två poler, där den ena riktar in sig på maximeringen av kroppen, vilken betraktas som 

en maskin och ett instrument som ska fullfölja sin potential (ibid). Han kallar de 

maktprocedurer som ska åstadkomma detta människokroppens anatomi-politiska discipliner 

(ibid). Den andra polen behandlar kroppens biologiska processer, såsom födelse, förökning, 

hälsa, dödlighet med mera. Det är detta som han kallar biopolitik (ibid, 141). Det är kring dessa 

två så kallade poler som makten över livet har utvecklats och cirkulerar kring sedan 1700-talet 

(ibid, 140-141). Här möttes de livsförhållanden som hörde livet till med den politik som 

institutioner stod för (Björkman 2011, 41). Detta gör att begreppet biopolitik nuförtiden 

kännetecknar de maktpraktiker nationer utövar över enskilda medborgares kroppar genom det 

sätt staten tar ansvar för och därigenom kontrollerar olika fenomen i den enskilda individens 

liv, såsom hälsa, död och reproduktion, för att individen ska kunna nå sin fulla potential (ibid). 
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Biopolitik inkluderar därmed idag allt från inrättningar för disciplinering, såsom skolor och 

armén, till frågor om nativitetsproblem och hälsoproblem (Foucault 2002, 141).  Biopolitik 

appliceras på människolivet som helhet och betraktar samhällets individer som en enda 

organism som kan styras och kontrolleras. (Axelsson & Qvarsebo 2017, 59). Intresset ligger 

därmed på människan som art och befolkning. Detta gör också att biopolitiken framförallt 

verkar via staten och byråkratin (ibid, 61-62).  

 

Ett centralt element inom den biopolitiska synen som uppkom var sexualiteten (Foucault 2002, 

50-51). Man var tvungen att kontrollera antal födslar, vid vilken ålder folk fick gifta sig, när 

man blev byxmyndig, på vilka sätt man kunde förhindra fruktbarhet, och det motsatta, på vilka 

sätt man kunde göra folk fruktbara (ibid). En diskurs uppstod som möjliggjorde att 

befolkningens sexuella beteenden kunde bli utsatta för kontroll och ingripanden (ibid). Man 

började därmed att analysera sexualiteten utifrån politiska och ekonomiska mål (ibid). 

Anledningen till att sexualitet kom att bli så centralt inom Foucaults teori om biopolitik var att 

sexualitet handlade både om individer och populationer (Lemke 2011, 38). Sexualitet är ett 

kroppsligt beteende som skapar normer och som därmed är ett område för övervakning och 

kontroll (ibid). Det är samtidigt viktigt ur en reproduktiv aspekt och är därmed en del av en 

populations biologiska processer (ibid). Sexualiteten påverkar därmed både kroppen på 

mikronivå och populationen på makronivå (ibid).  

 

Familjen kom också att bli en viktig institution för maktutövning, inte minst sagt när det kom 

till sexualiteten (Ekenstam 1993, 308). Detta då det var inom familjen som man uppfostrade 

barnen om vad som var normalt och onormalt. Föräldrarna agerade därmed som ett 

kontrollsystem av sexualiteten (ibid). Familjen kom att omorganiseras till en snävare enhet som 

var mer emotionellt ladda än vad den är tidigare (ibid). Det biopolitiska perspektivet har 

åskådliggjort att reproduktiv sexualitet har varit, och är, ett centralt politiskt fenomen för 

nationer ur en historisk synvinkel. De som ägnat sig åt sexuella handlingar som inte haft ett 

reproduktivt syfte blir därmed, enligt teori om biopolitik, föremål för statliga åtgärder. Exempel 

på detta är att man genom statlig kontroll bland annat försökt ”bota” så kallade ”perversioner” 

och ”frigiditet” (Axelsson & Qvarsebo 2017, 67). Ur ett biomaktsperspektiv betraktas inte 

heller populationen som enhetlig. Det görs skillnad på befolkningen när det bland annat 

kommer till kön, utbildningsnivå och social bakgrund (ibid, 68). Staten förespråkar 

barnafödande när det kommer till vissa grupper i befolkningen medan de försöker förhindra 

reproduktion inom andra grupper (ibid). Då kontroll av reproduktion är en del av ett biopolitiskt 
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maktutövande och då teori om biopolitik belyser på vilka sätt staten kontrollerar befolkningen 

som nation och människoart för att forma dagens och morgondagens medborgare kommer 

biopolitiska ”glasögon” att appliceras på denna studie för att utröna vilka biopolitiska diskurser 

om familj och föräldraskap som finns inom den svenska reproduktionspolitiken. 

3.1 Tematisk och teoretisk avgränsning 

Studien är av diskursanalytisk natur och kommer att undersöka den rådande diskursen kring 

familj och föräldraskap i svensk reproduktionspolitik. Undersökningen har dock gjort en 

tematisk avgränsning. Då man skulle kunna tolka det som att målet med reproduktionspolitiken 

är uppnått, det vill säga att alla som kan får ta del av de reproduktionsteknologiska medel som 

är lagliga i Sverige, finns det ingen mening med att till exempel använda sig av ett 

queerteoretiskt perspektiv om man tolkar det som att inga grupper utestängs från 

reproduktionsteknologin. Det som dock är relevant att undersöka är vilka typer av familjer och 

handlingsmönster kopplade till föräldraskap som regeringen förordar genom sin diskurs inom 

reproduktionspolitiken. Detta då regeringen fortfarande kontrollerar tillgången till 

reproduktionsmedlen och därmed har makten att föra en diskurs som lyfter fram vissa typer av 

familjekonstellationer och föräldraskap. Studien kommer därmed snarare studera 

propositionens övergripande biopolitiska diskurser, vilket kan synliggöra vilka 

familjekonstellationer som premieras och vad för typ av politik som därmed möjliggörs och 

omöjliggörs. Studien kommer inte att undersöka adoption som medel till potentiellt 

föräldraskap då fokus ligger på hur själva reproduktionsteknologierna kontrolleras, vilket är 

sammankopplat till hur regeringen kontrollerar den reproduktiva människokroppen. 

4. Tillvägagångssätt 

4.1 Materialval 

Det empiriska materialet som studien kommer att baseras på är Prop. 2017/18:155 Modernare 

regler för assisterad befruktning och föräldraskap. En proposition är ett förslag från regeringen 

till riksdagen till ny lagstiftning, ändringar av redan existerande lagar eller olika typer av 

riktlinjer (Regeringskansliet u.å.). Här används en primärkälla från den dåvarande röd-gröna 

regeringen 2014-2018. Valet av material har baserats på att studien har som ambition att 

urskilja de biopolitiska diskurser som regeringen för när det kommer till befruktning och 

föräldraskap. Propositionen har lagts fram av regeringen och därefter godkänts i riksdagen. 
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Innehållet i propositionen är av en argumenterande natur och då den godkänts av staten kan 

den därmed anses vara representativ för statens diskurs. Då propositionen från 2017 är den 

senaste som har lagts fram gällande assisterad befruktning och föräldraskap bedöms den 

innehålla en diskurs som ligger nära i tid. Det har skett en förändring i debatten om 

reproduktion då den har gått från att handla om teknologiska och medicinska medel som grund 

för att kunna få barn till att handla om reproduktionens sociala konsekvenser (Kanckos 2012, 

2). Detta gör att det är av yttersta vikt att använda sig av policydokument i nutid för att fånga 

upp vilka dessa sociala konsekvenser är. Eftersom propositionen behandlar bland annat 

donerade könsceller, surrogatarrangemang och föräldraskap vid assisterad befruktning som 

inte har skett genom svensk regi uppfattas dokumentet ge en bred diskursiv bild av 

inställningen av familj och föräldraskap. De delar som kommer att analyseras i propositionen 

är det som kallas ”Skälen för regeringens förslag och bedömning”. Detta då argument om vilka 

som har rätt till assisterad befruktning med mera belyser diskurser om familj och föräldraskap.  

 

Urvalet av materialet är målinriktat då det har baserats på vilken diskurs studien ämnar spegla. 

Just propositioner är ett bra urval av offentliga texter då det manifesterar en lång process av 

olika sidor i en offentlig diskurs (Boréus 2015, 184). Politik är enligt poststrukturalister en 

produkt av social interaktion som skapar och upprätthåller en viss maktordning via en diskurs 

(Denscombe 2018, 21). Politiska dokument anses därför vara material som reflekterar denna 

diskurs och maktordning. Då en diskursanalys kommer att vara utgångspunkten anses 

primärmaterial vara grundläggande för att kunna gör en relevant analys där studien kan komma 

åt den rådande diskursen.  

 

Då diskursanalys kräver att man jobbar textnära för att kunna synliggöra de diskurser som 

existerar (Denscombe 2018, 21) är det i denna studie inte möjligt att anta ett större material. 

Detta då materialet ifråga hade blivit för stort för att kunna hantera och samtidigt hålla en hög 

kvalitativ nivå. Studien kommer därmed inte att lägga tid på att analysera flera dokument för 

att uppnå en större helhetsbild av hur diskursen ser ut Det hade annars varit relevant att till 

exempel ta del av riksdagsprotokollet 2017/18:129 där propositionen om Modernare regler om 

assisterad befruktning och föräldraskap behandlas. Detta då studien lättare hade kunnat fånga 

upp en potentiell diskursiv kamp om synen på föräldraskap och familj då det är ett 

argumenterande protokoll, vilket gör att det finns politiska motståndare som argumenterar mot 

varandra. Studiens resultat bedöms dock inte försämras till följd av att den inte ämnar ta del av 

detta material då studien snarare ämnar komma åt regeringens biopolitiska diskurs som 
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existerar och därmed subjektspositionerna familj och förälder än att belysa den diskursiva 

kampen. 

4.1.1 Propositionens innehåll 

Propositionen behandlar assisterad befruktning med donerade könsceller, föräldraskap vid 

surrogatarrangemang i utlandet, föräldraskap vid assisterad befruktning i utlandet och i egen 

regi och föräldraskap vid förändrad könstillhörighet (Prop. 2017/18:155, 24). Regeringen 

föreslår att det ska bli lagligt att använda donerade könsceller. Detta gör att kravet att det ska 

finnas minst en genetisk koppling till någon av föräldrarna vid assisterad befruktning tas bort. 

Behandlingen ska gälla de som idag har möjlighet att genomgå andra typer av assisterad 

befruktning på svenska vårdinstanser (ibid).  

 

Det förordas att det inte ska genomföras författningsändringar för att göra det lättare för 

svenska medborgare att använda sig av surrogatmoderskap i utlandet (Prop. 2017/18:155, 39). 

Trots att surrogatmoderskap inte uttryckligen är förbjudet i Sverige medger svensk 

lagstiftningen inte att surrogatmoderskap genomförs (Prop. 2017/18:155, 40). 

Surrogatmoderskap kan antingen vara altruistiskt eller kommersiellt. Altruistiskt 

surrogatmoderskap innebär att surrogatmodern genomgår surrogatarrangemanget frivilligt utan 

att få någon ersättning utöver det som krävs för att få vård. Vid kommersiellt 

surrogatmoderskap får däremot surrogatmodern ersättning utöver det som krävs för att täcka 

vårdkostnader (Prop. 2017/18:155, 40). 

 

Regeringen proponerar att reglerna som gäller i utlandet när det kommer till fastställande av 

faderskap och föräldraskap efter assisterad befruktning ska vara desamma för par som är 

olikkönade och samkönade (Prop. 2017/18:155, 51). Samtycke från den eller de partners som 

inte insemineras ska räcka som grund för faderskap och föräldraskap. Detta gäller så länge som 

behandlingen har genomförts vid en behörig inrättning och så länge som barnet har rätt till att 

ta del av sin genetiska bakgrund (ibid). Samtycke räcker dock inte för fastställande av faderskap 

när assisterad befruktning har genomförts i egen regi (ibid). Om det är en ensamstående kvinna 

som har genomgått assisterad befruktning behövs faderskap eller föräldraskap inte fastställas 

så länge som behandlingen har genomförts på en behörig inrättning i utlandet och barnet har 

rätt att ta del av information om spermiedonatorn (ibid. Om behandlingen har genomförts i 

egen regi ska faderskap eller föräldraskap fastställas (ibid). 

 



 10 

Regeringen vill att andra regler ska införas för föräldraskap när par skaffar barn med hjälp av 

assisterad befruktning efter att en eller båda har ändrat könstillhörighet. Det som ska gälla är 

att en man som föder barn ska betraktas som pappa till barnet men omfattas av de regler som 

gäller i föräldrabalken och andra författningar när det kommer till moderskap (Prop. 

2017/18:155, 55). Om en kvinna har bidragit med sina spermier till befruktning av ett barn eller 

samtyckt till att ens make eller sambo ska genomgå assisterad befruktning ska kvinnan 

betraktas som mor till barnet förutom när det kommer till lagar och regler i föräldrabalken med 

mera där regler om faderskap appliceras (ibid). Utöver detta ska faderskap och moderskap för 

de som inte har fött barnet fastslås genom bekräftelse eller dom (ibid). Orsaken bakom 

förändringen ovan är enligt regeringen att man har olika juridiska skyldigheter och rättigheter 

beroende på om man är far, mor eller förälder (Prop. 2017/18:155, 58). 

4.2 Metod 

Följande studie är en kvalitativ fallstudie då den på djupet undersöker materialet (Denscombe 

2018, 22-25) för att försöka förstå vilken biopolitisk diskurs om familj och föräldraskap som 

råder i fallet om reproduktionspolitik i Sverige. Fallstudien är beskrivande och utforskande i 

sitt slag (ibid, 89). Den är beskrivande på det sättet den kommer att redogöra för den diskurs 

om familj och föräldraskap som råder inom svensk familjepolitik och utforskande då den 

undersöker på vilka sätt centrala fenomen påverkar omgivningen (ibid). I detta fall undersöks 

det vad för typ av politik som diskurser om familj och föräldraskap i propositionen möjliggör 

och omöjliggör. Det är lämpligt att använda en kvalitativ metod som diskursanalys då man 

kommer åt nyanser, normer och värderingar (Ahrne & Svensson 2015, 12), vilket är det som 

ämnas göras här. Detta då fokus läggs på det implicita, det som underförstås (Denscombe 2018, 

407). En nackdel med diskursanalys är dock att det är en tolkande process, vilket gör att 

forskaren löper risk att övertolka materialet (ibid, 409, 423-426). Studien kommer därmed att 

försöka jobba textnära och använda sig av citat från propositionen för att göra resonemangen 

transparenta.  

 

Det finns ingen tydlig konsensus eller utgångspunkt i vad diskursanalys är eller hur man ska 

använda sig av metoden i fråga (Winter Jørgensen & Phillips 2002, 1). Laclaus och Mouffes 

diskursteori anser att allting är diskurs, till skillnad från Foucault diskursanalys och kritisk 

diskursanalys som hävdar att sociala praktiker kan delas in i diskursiva och icke-diskursiva 

(Bergström & Boréus 2012, 356-357). Diskursteori hävdar därutöver att flera diskurser kan 
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existera på en och samma gång, till skillnad från Foucault som hävdar att endast en diskurs kan 

existera under ett historiskt skede (Winter Jørgensen & Phillips 2002, 13). Trots att det existerar 

skiljaktigheter mellan de olika inriktningarna har de ett gemensamt socialkonstruktivistisk 

samhällsvetenskapligt perspektiv (Boréus 2015, 177). Socialkonstruktivism menar att objektiv 

kunskap inte existerar och att kunskap är kontextuellt, vilket betyder att det är beroende av 

kulturella och historiska fenomen handla (Winter Jørgensen & Phillips 2002, 5-6. Kunskap 

skapas även och upprätthålls genom sociala processer och det är den kontextuella kunskapen 

som förespråkar hur man ska handla (ibid). Diskursanalys har därutöver en poststrukturalistisk 

utgångspunkt, som har växt fram ur socialkonstruktivismen, och anser att det är språket som 

genom sin mening skapar den sociala verkligheten och därigenom kunskap (ibid, 8-9). Då det 

är språket som skapar verkligheten är kontexten i vilken den uppstår och upprätthålls viktig vid 

en samhällsanalys då det är den som avgör vilken innebörd språket får (ibid). Det är även 

genom språket som maktrelationer skapas och upprätthålls (Bergström & Boréus 2012, 354-

355, 379). Diskursanalys fokuserar på makt och identitet och lägger ingen vikt vid samhälleliga 

aktörer (ibid). Enligt diskursanalys handlar makt om kampen om att få en viss kunskap erkänd 

som den “sanna” då man då även får makt över vilka typer av handlingar och praktiker som 

förordas (ibid, 379, 381). Makt är dock aldrig något konstant. Den sociala världen, och 

därigenom politiken, är inte fixerad och människors identiteter och sammanhang omformuleras 

ständigt (ibid). 

 

Det kan vara tidskrävande att göra en diskursanalys om man har mycket material då man måste 

jobba textnära. Därmed kommer endast propositionen att analyseras och inte debatter etc. Detta 

gör att sannolikheten för att få en helhetsbild av de existerande diskurserna minskar, vilket kan 

komma att påverka validiteten i studien. Validitet handlar om de resultat som man har fått är 

rimliga eller inte, om man har undersökt det man ämnat undersöka (Bryman 2011, 51). Det är 

dock den diskurs som regeringen för som är den relevanta i denna studie då det är regeringens 

biopolitiska diskurs som studien ämnar komma åt och validiteten bedöms därmed inte att 

påverkas negativt.  I kvalitativ forskning finns det aldrig någon garanti för att man har 

undersökt det man har åsyftat att undersöka då forskaren har tolkningsföreträde i analysen 

(Denscombe 2018, 420). Det finns dock vissa åtgärder man kan följa för att skapa trovärdighet 

i studien (ibid). Det faktum att forskaren har grundad data ger ökad trovärdighet. Detta betyder 

att forskaren länge har fördjupat sig i materialet och granskat det i detalj, vilket ger en solid 

grund för att forskningen och dess slutsatser är trovärdiga (ibid). Detta ämnas även göra i denna 

studie då diskursanalys kräver att man jobbar textnära och i flera omgångar bearbetar 
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textmaterialet för att kunna identifiera och kategorisera olika diskurser. Då diskursanalys 

arbetar utifrån djup kontextuell förståelse och tolkning blir det svårt att generalisera resultaten 

av studien, vilket är negativt för den externa validiteten (Denscombe 2018, 51). Studien ämnar 

dock inte generalisera då den snarare har som ambition att komma åt den diskurs som är 

specifik för just den här kontexten, det vill säga hur diskursen om familj och föräldraskap ser 

ut inom reproduktionspolitiken, och generaliserbarhet är därför inte av vikt i denna studie.  

 

Reliabilitet handlar om resultatet kommer att bli detsamma om studien genomförs på nytt av 

forskaren. Är studien tillförlitlig? Det är lättare att få ett resultat med hög reliabilitet när det 

kommer till kvantitativa studier då inte lika mycket tolkning ligger till grund för resultaten 

(Bryman 2011, s. 49). Vid kvalitativa studier kan stor kunskap om historisk och samhällelig 

kontext vara nödvändig för att få ett replikerbart resultat (ibid). En diskursanalys kommer aldrig 

kunna fly från den diskurs som man vill analysera. Forskarens tolkningsföreträde kommer alltid 

att påverka studiens resultat (Denscombe 2018, 423-426). Det är därför viktigt att som forskare 

vara reflexiv när man utför diskursanalys och är transparent så att läsaren kan följa forskarens 

tankegångar (ibid). Studien kommer att göra sitt bästa för att vara transparent och beskriva 

tillvägagångssättet för forskningen för att uppnå så hög tillförlitlighet som möjligt. Det kommer 

därför att finnas ett avsnitt om analysprocessen för att ytterligare tydliggöra studiens 

bearbetning av materialet. Som läsare av studien kan man inte med säkerhet vara medveten om 

det finns andra utsagor i dokumentet som inte redogörs för. Denna studie kommer därför att 

använda sig av citat för att få en ökad genomskinlighet (ibid, 407-408) och varje tolkning och 

analys kommer att motiveras för att själva argumentationen som ligger till grund för 

tolkningarna ska anses vara grundad. 

4.3 Diskursteori 

Den diskursteori som studien kommer att utgå ifrån baseras på Laclau och Mouffe 

poststrukturalistiska syn. Denna diskursteori tillhör den så kallade tredje generationen och 

anser att diskurser inte kan begränsas till vissa områden som man analyserar (Bergström & 

Boréus 2012, 357). Diskurser och dess praktiker inbegriper alla sociala element och man kan 

därför inte avgränsa vad som är diskurs och inte (ibid). Laclaus och Mouffes diskursteori är 

lämplig att använda i det här fallet eftersom den har en kritisk utgångspunkt och ämnar 

undersöka maktrelationer i samhället för att kunna kritisera sådana relationer och därigenom 
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möjliggöra förändring (Winter Jørgensen & Phillips 2002, 2). Detta då Laclau och Mouffe 

anser att diskurser förhindrar vissa typer av handlingar (ibid, 21).  

 

Laclaus och Mouffes diskursteori är en kombination av marxism och strukturalism, där man 

har kombinerat det sociala från marxismen med betydelseprocesser från strukturalismen 

(Winter Jørgensen & Phillips 2002, 25). Det man får ut av detta är en teori som hävdar att det 

är genom processer i den sociala sfären som mening skapas och upprätthålls (ibid). Mening 

kan inte fixeras då en diskurs ständigt utmanas av andra. Det finns en så kallad diskursiv kamp 

om meningens innebörd (ibid, 6). Politiska processer och språket påverkar hur människor 

tänker och agerar, och därmed också hur samhället formas (ibid, 34). Det är viktigt att komma 

ihåg att Laclau och Mouffe, till skillnad från andra diskursteorier, anser att även icke-språkliga 

praktiker och objekt är diskurser. Detta betyder att lagar och dess implementeringar är en del 

av en diskurs (ibid, 50). Om man till exempel klassificerar cannabis som illegalt så kommer 

det att leda till konsekvenser för brukare och samhället. Det är därför viktigt att i denna 

undersökning inte bara studera hur regeringens artikulation om familj och föräldraskap ser ut, 

utan även studera och analysera vad för typ av diskurs själva lagändringarna leder till då 

propositionen är en del av en politisk process.  

 

En grundläggande utgångspunkt i diskursteorin är att diskurser aldrig kan bli permanent 

fixerade. Olika diskurser kommer alltid att kämpa om att etablera mening om verkligheten och 

därigenom öppna upp för olika praktiker (Winter Jørgensen & Phillips 2002, 47-48). Det finns 

perioder där vissa diskurser verkar naturliga och är allmänt accepterade. En hegemoni har då 

uppstått genom att språkliga praktiker motar fram en entydig mening (ibid). Det är genom 

hegemoni som en grupp får makt då man styr diskursen (ibid). Detta är dock inte ett permanent 

tillstånd. Antagonism kan utmana det hegemoniska tillståndet, vilket sker när diskurser 

kolliderar och kampen om tolkningsföreträde blir synlig. Då hotar en diskurs att underminera 

en annan (ibid).  

 

Kritiker till deras teori menar att det inte kan existera en verklighet om alla sfärer är diskurser 

(Winter Jørgensen & Phillips 2002, 35). Detta stämmer dock inte. Det materiella existerar, men 

det är genom diskursen som de får mening (ibid). Det är genom diskursen som man förstår hur 

man ska använda objekten (ibid). Politik är enligt diskursteori de sätt på vilka vi genom diskurs 

konstituerar vad som är den sociala verkligheten och på det sättet exkluderar andra synsätt 

(ibid, 36). Kritik har även riktats mot Laclaus och Mouffes antagande att förändring är något 
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som enkelt kan ske när man väl har belyst problemen och maktförhållandena inom diskurser 

(Winter Jørgensen & Phillips 2002, 54). Kritiker menar att vissa individer och grupper inte har 

samma möjligheter att ändra på elements innebörd och skapa förändring (ibid). Det finns 

strukturella förhållanden som kan förhindra folks handlingskraft så som klass, kön och etnicitet 

(Winter Jørgensen & Phillips 2002, 54). Detta är dock inte ett problem i den här studien då den 

ämnar belysa diskurserna i propositionen och därmed endast möjliggöra för potentiell 

förändring. 

 

Språk skapar mening genom identiteter, sociala relationer och föreställningar. 

Maktförhållanden är en viktig del i hur diskursen utformas och vad det är i diskursen som får 

genomslagskraft. Hur gruppen familj och föräldrar definieras skapar en viss typ av 

kunskapsgrund som påverkar vad politiken handlar om och tilldelar familjer och föräldrar olika 

subjektspositioner som avgör vad för typ av politisk legitimitet dessa grupper får i egenskap av 

att vara just föräldrar och familjer. Identiteten ifråga både möjliggör och begränsar därmed 

politisk handling och är därför centralt i denna undersökning. Denna studie kommer därför att 

lägga fokus på subjektspositioner, som är en del av Laclaus och Mouffes teoretiska 

begreppsapparat, och undersöka vad subjektspositionerna familj och föräldraskap får för 

mening i propositionen för att kunna belysa bredare biopolitiska diskurser om familj och 

föräldraskap.  

 

Trots att Laclaus och Mouffes diskursteori både är en teori och en metod har de inga tydliga 

riktlinjer för hur man ska gå tillväga i analysen, men de har skapat en teoretisk begreppsapparat 

som denna studie kommer att ha som grund vid analysen. 

4.3.1 Teoretisk begreppsapparat 

4.3.1.1 Subjektspositioner 

I diskursanalys är det inte själva subjektet som är objektet för analysen. Det analysen utgår 

ifrån är hur subjektet förhålls till olika positioner och hur dessa relateras till varandra 

(Bergström & Boréus 2012, 371). Detta då subjekt blir tilldelade positioner genom diskurser, 

och olika handlingsutrymmen och filter som vi ser världen igenom följer med dessa 

subjektspositioner (Laclau & Mouffe 1985, 115). En persons identitet består av de 

subjektspositioner som personen blir tillskriven (ibid). Om ett barn kallar en vuxen för 

”mamma” blir denna person tillfördelad den positionen samt de beteenden som tillkommer 
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med positionen. Vanligtvis är detta inget problem men ibland konkurrerar olika diskurser då 

vissa subjektspositioner inte kan existera samtidigt (Laclau & Mouffe 1985, 41). Winter 

Jørgensen och Phillips ger ett exempel på när man ska gå och rösta. Identifierar man sig då som 

feminist, kristen eller arbetare? Subjektet blir i sådana situationer överdeterminerat när flera 

positioner inte kan samexistera (Winter Jørgensen och Phillips 2002, 41). I de fall när subjekten 

inte är överdeterminerade råder hegemoni då de andra diskurserna har trängts undan (ibid). Det 

sätt som Laclau och Mouffe betraktar subjektspositioner gör att det finns en skörhet och 

osäkerhet när det kommer till identiteters fortsatta existens, till skillnad från till exempel 

Foucaults mer strukturbestämda subjektspositioner (ibid, 42). Detta då diskurserna som 

innefattar subjektspositionerna kan ändras. Subjektspositioner är därmed inget konstant, utan 

kan förändras beroende på vilken diskurs som råder (ibid). På grund av detta är formandet av 

subjektet aldrig färdigt och subjekt försöker ständigt hitta sig själva genom att identifiera sig 

med olika subjektspositioner (ibid). Identiteten skapas genom att ekvivalenskedjor kedjar ihop 

olika tecken och skapar innebörd för olika subjektspositioner, vilket därmed skapar och formar 

subjekts identitet (ibid, 127). Genom att länka ihop tecken i en ekvivalenskedja och forma en 

subjektsposition sker även ett implicit uteslutande av vad subjektspositionen inte är (ibid). 

Detta leder till att olika handlingsmöjligheter kopplas till olika identiteter och att man måste 

handla enligt dessa för att faktiskt kunna identifiera sig som exempelvis ”man” eller ”kvinna” 

(ibid). 

4.3.1.2 Tecken, nodalpunkter och det diskursiva fältet 

Tecken är beståndsdelar inom diskursteorin och består av både en beteckning och det 

betecknade, där beteckningen är själva ordet på objektet eller subjektet och det betecknade är 

den innebörd man tillskriver beteckningen (Laclau & Mouffe 1985, 105). Det betecknade kan 

komma att ändras, vilket betyder att tecknens betydelse är öppen för tolkning och förändring 

(ibid). En diskurs hotas när betydelsen av ett tecken kan komma att förändras och diskurser 

försöker motarbeta detta genom att fixera teckens mening (ibid). När en mening har fixerats 

innebär det även en uteslutning av alternativa tolkningar. Dessa alternativa tolkningar hamnar 

i det diskursiva fältet (ibid, 111). Ett tecken får sin innebörd genom artikulering, vilket är 

sociala praktiker som skapar mening åt tecken (ibid, 105). Det är genom artikulering som en 

hel diskurs (ibid) skapas då nodalpunkter får mening (ibid, 112). Något som är centralt i 

skapandet av subjekts identiteter är nodalpunkter (ibid). En nodalpunkt är ett privilegierat 

tecken som de andra tecknen är centrerade kring (ibid). Ett exempel på detta är “man” där olika 

diskurser kämpar om att fylla dess mening (Winter Jørgensen och Phillips 2002, 41,43). I den 
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här studien görs antagandet att subjektspositionerna familj och förälder som tecken är 

nodalpunkter och därmed är centrala för skapandet av en diskurs. 

4.3.2 Metodologisk avgränsning 

Denna studie hade kunnat undersöka om det existerar antagonism eller hegemoni. Det är dock 

svårt att göra i det här fallet då det är beroende av att man gör en jämförande eller longitudinell 

studie. Detta då man måste studera diskurser över tid för att kunna åskådliggöra om det har 

existerat en hegemoni och då man måste göra en jämförande studie för att kunna studera om 

det existerar en antagonism. Då denna studie hade blivit för stor om detta hade gjorts och då 

fokus ligger på att synliggöra olika subjektspositioner kommer därmed hegemoni och 

antagonism inte att studeras. 

4.4 Analysprocess 

Laclau och Mouffe är inte tydliga i hur man praktiskt ska gå tillväga när man gör sin 

diskursanalys och använda sig av de diskursteoretiska verktygen (Winter Jørgensen & Phillips 

2002, 24). Denna studie skapade därmed ett eget tillvägagångssätt. Först genomfördes en 

översiktsläsning för att skapa en helhetsbild över hur materialet såg ut. Genom att läsa igenom 

empirin sållades relevanta delar av materialet ut som ansågs kunna besvara frågeställningarna. 

Detta ledde till att nodalpunkterna familj och föräldraskap kunde identifieras i olika delar av 

texten. Genom detta blev det möjligt att fastställa vilka ekvivalenskedjor som skapades när det 

kommer till subjektspositionerna familj och föräldraskap. Detta skedde genom att studera hur 

propositionen diskuterade familj och föräldraskap och vad för tecken som propositionen 

kopplade ihop med nodalpunkterna. Om förälder uttalas, uttalas till exempel samtidigt att man 

ska handla utifrån barnets bästa. Genom fastställandet av ekvivalenskedjorna blev det i 

analysen därmed också möjligt att se vad som inte var en del av diskursen, vad som hamnade 

i det diskursiva fältet. Detta gjorde det möjligt att urskilja vilket politiskt handlingsutrymme 

gruppen förälder och familjer får. Dessutom möjliggjorde det även urskiljandet av distinktioner 

inom gruppen föräldrar och familjer. Detta då vissa individer exkluderas från gruppen föräldrar 

och familjer på grund av att gruppen antas vara homogen när man tilldelar denna vissa 

egenskaper, vilket möjliggör att man kan behandla olika individer olika. Genom fastställandet 

av subjektspositionerna och ekvivalenskedjorna kunde även bredare diskurser identifieras, 

vilket analysens diskussion är centrerad kring. När detta väl hade gjorts valdes relevanta citat 

ut som bedömdes vara representativa för diskurserna. 
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5. Analys och resultat 

I detta kapitel kommer de mest framträdande diskurserna om familjer och föräldraskap att 

presenteras med utgångspunkt i diskursernas subjektspositioner. Analysen baseras på relevanta 

citat från propositionen som kommer att presenteras nedan. Då synen på familj och 

föräldraskap flyter ihop mycket under diskussionen om assisterad befruktning kommer dessa 

begrepp att betraktas som ekvivalenta och åtskillnader mellan dessa kommer inte att utrönas. 

Det går att urskilja en huvuddiskussion i propositionen, och det är den om relevansen av barnets 

genetiska koppling. Baserat på diskussionen om barnets genetiska koppling går det att urskilja 

fyra diskurser kopplade till synen på föräldraskap och familj i propositionen. Dessa är barnets 

bästa, den naturliga modern och fadern, det omoraliska surrogatarrangemanget och okunniga 

och olämpliga föräldrar. 

5.1 Barnets bästa  

Diskursen om barnets bästa är genomgående i hela empirin, där barnets bästa är rätten till sitt 

ursprung. Regeringen motiverar legaliserandet av att endast använda sig av donerade 

könsceller vid assisterad befruktning genom att hävda att forskning visar att bristen på en 

genetisk koppling mellan barn och förälder inte har några negativa effekter för barnet. Dessa 

barn tycks ha lika bra uppväxtvillkor som barn som inte har blivit till genom assisterad 

befruktning och känner inte av en brist på genetisk koppling. De medicinska riskerna vid 

sådana behandlingar är därutöver inte större än vid andra typer av behandlingar (Prop. 

2017/18:155, 25). Regeringen målar således upp en positiv bild av borttagningen av den 

genetiska kopplingen mellan barn och förälder.  

 

Att tillåta befruktning utanför kroppen med enbart donerade könsceller inom svensk hälso- 

och sjukvård skulle vidare leda till att barnets rätt att få kunskap om sitt genetiska ursprung 

stärks. I andra länder förekommer det att en donator är anonym. Ett barn som har kommit 

till med ett donerat ägg eller donerade spermier inom svensk hälso- och sjukvård har 

däremot, när han eller hon uppnått tillräcklig mognad, rätt att få del av de uppgifter om 

donatorn som finns antecknade i en särskild journal. En donator har alltså ingen möjlighet 

att vara anonym.  

(Prop. 2017/18:155, 25-26) 

 

När det i propositionen argumenteras för varför användning av endast donerade könsceller ska 

bli lagligt i Sverige tas det därutöver upp att det ofta utomlands inte är lagstadgat om att barnet 
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ska kunna ta del av sitt genetiska förflutna om reproduktionen har skett genom assisterad 

befruktning med donerade könsceller. Detta skulle dock motverkas om det blev lagligt i 

Sverige då detta skulle vara ett krav vid användning av assisterade könsceller. 

 

Som…påpekar är barnets rätt och möjlighet att få information om sitt ursprung i stor 

utsträckning avhängig föräldrarnas inställning till att berätta om hans eller hennes tillkomst. 

Om barnet har tillkommit efter en behandling utomlands, kan föräldrarnas inställning vara 

helt avgörande. De flesta föräldrar är numera väl medvetna om betydelsen av att barnet får 

information om sitt ursprung och väljer att berätta för barnet att han eller hon kommit till 

genom en assisterad befruktning med donerade könsceller. Det finns dock ett värde i att 

bekräfta en sådan ordning och tydliggöra att alla barn som tillkommit genom assisterad 

befruktning har rätt att få information om att donerade könsceller har använts. Det bör 

därför i lag införas en uttrycklig rättighet för barn som har tillkommit genom assisterad 

befruktning med donerade könsceller att av sina föräldrar få veta det.  

(Prop. 2017/18:155, 37) 

 

Man skulle kunna tolka det som att det är den genetiska kopplingen som premieras baserat på 

citatet ovan, något som blir någorlunda motsägelsefullt då det är denna som regeringen försöker 

ta bort. Den diskurs som framställs är att föräldrar som har barnets bästa i fokus ska se till att 

de kan ta del av sin genetiska bakgrund. Detta gör att föräldrar som har använt sig av assisterad 

befruktning i utlandet framställs i dålig dager då man inte kan säkra barnets rätt till genetisk 

bakgrund. Här skapas en ekvivalenskedja där nodalpunkten ”föräldraskap” sammankopplas 

med tecknen ”barnets bästa” och ”tillgång till genetisk bakgrund”. Personer som använder sig 

av assisterad befruktning i utlandet eller i situationer där man inte kan säkerställa barnets 

genetiska bakgrund utesluts därmed från subjektspositionen förälder. Detta då föräldrar ska ha 

barnets bästa i fokus och det är underförstått att detta inte är att handla utifrån barnets bästa. 

Detta implicerar ekvivalenskedjan ”olämplig förälder”-”garanterar inte barnets bästa”-

”säkerställer inte barnets ursprung”. En diskurs om att man skulle vara en bra förälder när man 

använder sig av assisterad befruktning utan att säkerställa barnets biologiska ursprung hamnar 

därmed i det diskursiva fältet. Ur ett biopolitiskt perspektiv hjälper regeringen här framtidens 

medborgare, barnen som kommit till genom assisterad befruktning, att säkerställa sitt 

biologiska ursprung. dålig 

 

Kravet på information om den genetiska kopplingen kan jämföras med fall av adoption där det 

inte heller är möjligt att delge information om de biologiska föräldrarna eller syskonen. Trots 
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att det inte är möjligt att ta del av diskursen om adoption i den här studien skulle man kunna 

tänka sig att samma stigma som finns kring att föräldrar vid assisterad befruktning inte kan 

delge barnets biologiska bakgrund inte existerar när det kommer till barn som har blivit 

adopterade. Man får dock ha åtanke att det i sådana fall handlar om att föräldrarna inte kan 

delge information om barnets genetiska bakgrund till skillnad från i dessa fall där föräldrarna 

använder sig av assisterad befruktning och gör det aktiva valet att inte kunna delge barnet dess 

biologisk bakgrund. Det skapas i så fall ytterligare en gränsdragning mellan vad för typ av 

förälder man är beroende på hur man skaffar barn. I det här fallet är det då inte det faktum att 

det saknas tillgång till genetisk information som betraktas som något negativt utan snarare att 

man använder sig av assisterad befruktning i utlandet. Det är även möjligt att se hur den 

genetiska kopplingen premieras när det kommer till bedömningen av hur lämpliga potentiella 

föräldrar är. 

 

Vid prövningen inför en befruktning utanför kroppen med enbart donerade könsceller bör 

särskild vikt fästas vid de tilltänkta föräldrarnas förmåga att hantera det förhållandet att det 

inte kommer att finnas någon genetisk koppling till barnet. Om behandlingen utförs med 

ett befruktat ägg som har blivit över efter ett pars eller en ensamstående kvinnas IVF-

behandling och som har överlåtits för användning vid andra personers behandlingar, bör 

även särskilt beaktas de tilltänkta föräldrarnas förmåga att hantera det förhållandet att 

barnet kan ha både genetiska föräldrar och genetiska helsyskon i en annan familj.  

(Prop. 2017/18:155, 27) 

 

Man måste här bedöma om föräldrarna kommer att kunna hantera att de inte har en genetisk 

koppling till sitt barn och det faktum att barnet potentiellt kan ha en annan genetisk familj 

därute. Genom att det framhålls att det kommer att vara jobbigt som förälder att inte ha en 

genetisk koppling till barnet impliceras det att en familj brukar ha genetiska kopplingar. Genom 

denna typ av diskurs bildas en ekvivalenskedja där nodalpunkten ”förälder” kopplas ihop med 

tecknet ”genetisk koppling”. Detta gör att diskurser som hävdar att subjektspositionen 

”förälder” inte behöver inneha en genetisk koppling till barnet hamnar i det diskursiva fältet 

vilket försvårar en breddning av familjebegreppet. 

 

Betoningen av tillgång till genetisk information genomsyrar även argumentationen för 

fastställandet av juridiskt föräldraskap vid assisterad befruktning i utlandet eller i egen regi. 

Regeringen poängterar sitt biopolitiska ansvar då den menar att man inte kan fastställa 

föräldraskap vid heminsemination då det genetiska faderskapet kan ifrågasättas. Detta trots de 
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facto att föräldrarna medvetet har använt sig av donerade spermier och är medvetna om att den 

ena föräldern kommer att sakna en genetisk koppling till barnet. 

 

När det gäller s.k. heminseminationer saknar samhället helt insyn och kontroll. Inte heller 

kan rätten för det barn som tillkommer genom behandlingen att få information om 

spermiedonatorn säkerställas, utan möjligheterna att få sådan information är helt avhängig 

de involverade vuxnas inställning. Regeringen instämmer mot denna bakgrund i 

utredningens bedömning att samtycke inte längre bör kunna utgöra grund för faderskap, 

och inte heller för föräldraskap…vid en heminsemination med donerade spermier. Rättsligt 

föräldraskap för en person som inte burit och fött barnet bör i dessa fall alltså förutsätta en 

styvbarnsadpotion.  

(Prop. 2017/18:155, 53-54) 

 

Propositionen hävdar att det finns ”ett värde i att utforma den föräldraskapsrättsliga regleringen 

på ett sätt som uppmuntrar till val av behandlingar som utförs där barnet har en rätt till 

information om sitt genetiska ursprung” (Prop. 2017/18:155, 54). Här framställs det att 

statsmakten inte har den insyn och kontroll som regeringen anser krävs över föräldraskapet och 

reproduktionen. Det förs en tydlig biopolitisk diskurs där den genetiska kopplingen är av vikt 

och man måste föra en diskurs som är kritiskt mot användandet av assisterad befruktning i egen 

regi. Då staten inte har kunnat observera inseminationen anses inte personen som inte har fött 

barnet vara den rättsliga fadern eller modern till barnet. Man måste därmed gå ett steg längre 

och adoptera sitt eget barn för att betraktas som barnets juridiska förälder. Precis som det 

nämndes ovan leder det till att en breddning av familjebegreppet försvåras då ekvivalenskedjan 

”föräldraskap”-”genetisk koppling” skapas. Detta kan kontrasteras gentemot gifta olikkönade 

par som skaffar barn där faderskapspresumtion gäller1 trots att staten inte kontrollerar den 

biologiska kopplingen. Det kan även jämföras med olikkönade par som skaffar barn med hjälp 

av assisterad befruktning där det räcker med faderns samtycke för att denne ska betraktas som 

far. De potentiella föräldrar som använder sig av assisterad befruktning utomlands eller i eget 

bruk behandlas därmed med misstanke då man måste gå ytterligare ett steg längre och adoptera 

det barn som man har fått genom assisterad befruktning.  

                                                 
1 Lagen om faderskapspresumtion i 1 kap. § 1 i Föräldrabalken går ut på att om en kvinna är gift med en man så 

ska denne anses vara barnets far. Källa: Föräldrabalken (SFS 1949:381) 
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5.2 Det omoraliska surrogatarrangemanget 

Något annat som blir tydligt i propositionens artikulation är att det sker en avpolitisering kring 

debatten om surrogatmoderskap ska bli lagligt i Sverige. Detta då en diskurs om 

surrogatarrangemang som något omoraliskt naturaliseras genom att surrogatarrangemang 

behandlas som något som ska undvikas med alla medel. Man lägger bland annat fokus på 

kommersiellt surrogatmoderskap och tar upp vilka skadande effekter det har. Det sker dock 

ingen diskussion kring altruistiska surrogatarrangemang.  

 

Som utredningen framhåller är de flesta surrogatarrangemang som genomförs utomlands 

kommersiella. Både i Sverige och internationellt finns en uppfattning om att 

människokroppen och dess delar inte bör ge upphov till vinning. Detta kommer bl.a. till 

uttryck i förbud mot handel med organ och könsceller. Ett kommersiellt surrogatmoderskap 

kan också vara svårförenligt med de förbud som finns mot handel med kvinnor och barn 

samt med andra regler som syftar till att tillgodose kvinnors och barns rättigheter på ett bra 

sätt. Det är därför enligt regeringen inte godtagbart att surrogatarrangemang äger rum för 

vinnings skull.  

(Prop. 2017/18:155, 40) 

 

Kommersiellt surrogatmoderskap framställs som en vara och likställs med handel av organ och 

könsceller. De som använder sig av kommersiellt surrogatmoderskap anses då inte vara 

passande föräldrar eftersom det inte är en godtagbar metod för att ”bota” barnlöshet enligt 

regeringen. Genom att lägga fokus på kommersiellt surrogatmoderskap och framställa det som 

något avvikande kom kommersiellt surrogatmoderskap att få representera alla typer av 

surrogatarrangemang. Det gör att det sker en naturlig koppling mellan kommersiellt och 

altruistiskt surrogatmoderskap där altruistiskt surrogatarrangemang får negativa associationer. 

En ekvivalenskedja uppstår där tecknen ”kommersiellt” och ”altruistiskt surrogatmoderskap” 

sammankopplas med nodalpunkten ”dåligt föräldraskap”. Detta gör att diskurser som hävdar 

att subjektspositionen ”förälder” kan använda sig av altruistiskt föräldraskap hamnar i det 

diskursiva fältet. Här cementeras en diskurs som försvårar en diskussion om ett eventuellt 

legaliserande av altruistiskt surrogatarrangemang. Här används ”barnets bästa” som argument 

för att visa på varför surrogatarrangemang inte får införas i Sverige.  

 

Genomförande av internationella surrogatarrangemang kan medföra problem av olika slag 

och omfattning. Till de mer allvarliga rättsliga problemen hör haltande föräldraskap och 
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statslöshet för barnet. Problemen är bl.a. ett resultat av att länder har olika uppfattningar 

och regler om surrogatmoderskap.  

(Prop. 2017/18:155, 41) 

 

Här poängteras att internationellt surrogatmoderskap har negativa effekter på barnets juridiska 

rättigheter. Detta avpolitiserar debatten ytterligare då diskursen om surrogatarrangemang som 

något omoraliskt naturaliseras. Det blir ett sätt att fördöma surrogatmoderskap utan att komma 

med en lösning på problemet hur personer som är ofrivilligt barnlösa, men som inte kan få barn 

genom att använda sig av lagliga typer av assisterad befruktning i Sverige, ska skaffa barn. 

Detta blir aktuellt för exempelvis samkönade manliga par och ensamstående män. Ur ett 

biopolitiskt perspektiv poängteras att man ska tänka på sitt barn, den kommande generationen, 

och vilka problem det kan skapa för barnet när föräldrarna använder sig av 

surrogatarrangemang då barnet kan bli statslös. Staten måste värna om framtidens befolkning 

och hålla ihop nationen. Enligt propositionen ska man prioritera att föra en restriktiv politik när 

det kommer till surrogatarrangemang framför att prioritera ”barnets bästa”. Utomstående 

organisationer menar att barnets bästa påverkas negativt genom den restriktiva politiken då det 

kan påverka barnets rätt till medborgarskap (Prop. 2017/18:155, 39-40). Regeringen menar 

dock att ”barnets bästa” inte påverkas negativt till den grad att det måste åtgärdas. 

 

Några remissinstanser…anser att Sverige, när svenska medborgare genomgår 

surrogatarrangemang utomlands, har en långtgående skyldighet att säkerställa att det barn 

som tillkommit genom arrangemanget får rättsliga föräldrar i Sverige. Enligt 

barnkonventionen ska barnets bästa beaktas vid alla beslut som rör barn. Principen om 

barnets bästa kan dock, som utredningen framhåller, inte anses kräva att Sverige genomför 

mer omfattande författningsändringar eller vidtar andra ingripande åtgärder för att lösa alla 

problem som kan uppkomma när personer i Sverige får barn genom ett 

surrogatarrangemang i utlandet. Det är också svårt att förena åtgärder som syftar till att 

underlätta för svenska medborgare att genomgå kommersiella surrogatarrangemang i 

utlandet med inställningen att det inte är godtagbart med sådana arrangemang.  

(Prop. 2017/18:155, 41) 

 

Här menar regeringen att barnets bästa inte kan kräva att större åtgärder vidtas för barn som 

tillkommit via surrogatarrangemang i utlandet och förskjuter därmed ansvaret för barnet till de 

tilltänkta föräldrarna. Det är i det här fallet inte statens plikt att ingripa då det inte är förenligt 

med Sveriges förbud mot användandet av surrogatarrangemang. Ur ett biopolitiskt perspektiv 
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måste ”hotet” utifrån, surrogatarrangemang, förhindras från att komma till Sverige. Om 

premissen att barnets bästa de facto kommer att komma i kläm här accepteras förs en stark 

biopolitisk diskurs som hävdar att man inte ska använda sig av surrogatmoderskap. Här väger 

i så fall intresset att motverka surrogatmoderskap tyngre än barnets intresse av rättssäkerhet 

och trygghet. Detta kan tolkas som att regeringen inte betraktar personer som använder sig av 

surrogatarrangemang som likvärdiga med andra föräldrar då man måste föra en restriktiv 

politik, vilket både stigmatiserar surrogatarrangemang som reproduktionsteknologi och de 

tilltänkta föräldrarna. 

5.3 Den naturliga modern och fadern 

Ett annat tema som framkommer är de normerande ställningstaganden som regeringen gör å 

samhällets vägnar när det kommer till vilka biologiska beteenden och kroppsliga funktioner 

som kopplas till att vara mamma och pappa. 

 

Det finns i Sverige inte några regler om moderskap till barn i internationella förhållanden. 

Avsaknaden av sådana bestämmelser har sin förklaring i att det i Sverige, liksom i många 

andra länder, inte anses råda någon tvekan om vem som från barnets födelse i rättsligt 

hänseende ska anses som barnets mor. Här gäller nämligen principerna ”mater semper certa 

est” (det är alltid säkert vem som är mor) eftersom ”mater est quam gestatio demonstrat” 

(modern är den som födandet utvisar). Den kvinna som föder barnet ska alltså alltid anses 

som barnets mor. Dessa principer har tillämpats av svenska myndigheter även vid 

surrogatarrangemang i utlandet.  

(Prop. 2017/18:155, 42- 43) 

 

Här förs det en diskurs om att det är kvinnan som burit på barnet som är mor till barnet. Detta 

gör att det skapas tvivel kring om den tilltänkta föräldern kan betraktas som modern i de fall 

då hon inte själv har burit på barnet vilket skapar en ekvivalenskedja där tecknen ”mamma” 

och ”bär på barnet” sammanlänkas. En mamma ska därmed vara gravid med sitt barn, vilket 

surrogatarrangemang omöjliggör, och en diskurs som godkänner användandet av 

surrogatarrangemang hamnar därmed i det diskursiva fältet vilket leder till en biopolitisk 

diskurs om att surrogatarrangemang ska betraktas som något avvikande. Genom 

ekvivalenskedjan ovan försvåras även en breddning av familjebegreppet då en diskurs förs som 

kopplar ihop den kroppsliga funktionen att bära på barnet till moderskap. Man skulle kunna 

tänka sig att det går tillbaka till myten om att kvinnan måste bära runt på barnet i magen i nio 
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månader för att kunna skapa ett kärleksfullt band till sitt barn. Det är myten om kvinnan med 

barnet vid sin barm som reproduceras.  

 

För att åstadkomma ett rättsligt föräldraskap för en person som inte anses vara far enligt 

faderskapspresumtionen och inte heller kan åberopa eller utverka en giltig fastställelse 

krävs att denna person adopterar barnet. I svensk rätt finns det i dag inga regler om 

erkännande av utländska fastställelser av moderskap. För att en kvinna ska kunna bli mor 

till ett barn som tillkommit genom ett surrogatarrangemang i utlandet krävs det därför alltid 

att hon adopterar barnet.  

(Prop. 2017/18:155, 49-50) 

 

Faderskapet är dock öppnare för tolkning. Om fadern inte omfattas av faderskapspresumtionen 

räcker det i många fall med att man säger att man är fadern till barnet. Vid assisterad 

befruktning räcker det ofta med att samtycke till inseminationen ges för fastställande av 

faderskap. Man kan dock tolka det som att faderskapspresumtionen premieras då den passivt 

börjar gälla om mannen är gift med kvinnan, till skillnad från i andra fall där mannen aktivt 

måste ge sitt samtycke. Ett motargument hade kunnat vara att faderskapspresumtionen är den 

enda typen av presumtion som kan existera för män då man endast kan bokföra par som är 

gifta. Regeringen hade dock istället kunnat föreslå att ta bort faderskapspresumtionen för att 

signalera att ingen typ av familjebildning förespråkas framför någon annan, alternativt även 

kunnat inkludera sambos i faderskapspresumtionen. Detta är något som har lagts fram som 

förslag (Prop. 2017/18:155, 60) så man skulle kunna betrakta det som att diskursen om 

faderskap håller på att förändras. Fram tills att detta sker premierar diskursen dock 

familjekonstellationer med en man och en kvinna som är gifta med varandra. Detta trots att det 

mycket väl kan vara så att fadern inte är av det biologiska slaget. En ekvivalenskedja där tecknet 

”gift heterosexuellt par” länkas samman med nodelpunkten ”familj”, vilket skapar innebörd för 

subjektspositionen ”familj”. Här exkluderas samkönade par från att betraktas som uppenbara 

föräldrar till barnet då minst en av föräldrarna inte har en genetisk koppling till barnet och 

därmed inte innefattas av faderskaps- eller moderskapspresumtionen. 

 

Syftet med att i lagtexten benämna maken eller sambon till modern som ”förälder” istället 

för ”mor” är dock att undvika missförstånd vid tillämpning av vissa bestämmelser i 

föräldrabalken och i andra författningar som särskilt tar sikte på den kvinna som föder ett 

barn. Syftet med att i lagtexten benämna maken eller sambon till modern som ”förälder” 

istället för ”mor” är dock att undvika missförstånd vid tillämpning av vissa bestämmelser i 
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föräldrabalken och i andra författningar som särskilt tar sikte på den kvinna som föder ett 

barn.  

(Prop. 2017/18:155, 58) 

 

Regeringen kräver även att transpersoner ska exkluderas från faderskaps- och 

moderskapspresumtionen. Detta signalerar att transsexuella föräldrar inte har samma ställning 

som par där personerna inte har genomgått en könsändring då det krävs att man fastställer 

faderskap eller moderskap för den personen som inte har fött barnet genom bekräftelse eller 

dom, oavsett om paret är gifta. Belägget för detta är att det inte är stor sannolikhet att en förälder 

som har ändrat könstillhörighet har en genetisk koppling till barnet. Nedan diskuterar 

regeringen situationen för par där minst en person har förändrad könstillhörighet. 

 

Enligt regeringen bör faderskapet eller moderskapet i de fall den som föder barnet inte är 

gift med barnets andra förälder, liksom i andra fall där den födande föräldern inte är gift, 

fastställas genom bekräftelse eller dom. Utredningen föreslår att faderskapet eller 

moderskapet ska fastställas genom bekräftelse eller dom även när den födande föräldern är 

gift. Några remissinstanser, bl.a. RFSU, anser dock att en gift partner bör omfattas av 

faderskapspresumtionen eller en motsvarande moderskapspresumtion. 

Faderskapspresumtionen bygger dock på tanken att den i de allra flesta fall anger den 

genetiska fadern som barnets rättsliga far. Det kan inte i samma utsträckning antas att en 

person som har ändrat könstillhörighet och ska fastställas som far eller mor till barnet 

kommer att ha bidragit med sina spermier till befruktningen. Det är också ett av skälen till 

att det i dag inte finns någon motsvarande presumtion för den kvinna i ett samkönat 

äktenskap som inte har fött barnet. Regeringen anser därför att ett faderskap eller 

moderskap för den som inte har fött barnet bör fastställas genom bekräftelse eller dom när 

någon av eller båda föräldrarna har ändrat könstillhörighet även i de fall föräldrarna är gifta 

med varandra.  

(Prop. 2017/18:155, 60) 

 

Här utgår regeringen från tanken att det är den genetiska kopplingen som utgör ett föräldraskap 

och att det är den som är det viktiga. Ännu en gång naturaliseras diskursen om att modern ska 

bära på barnet, genom ekvivalenskedjan där tecknen ”mamma” och ”bär på barnet” 

sammanlänkas, då det är denna som är utesluten från kravet att föräldraskap ska fastslås genom 

bekräftelse eller dom. Därutöver implicerar kravet på den genetiska kopplingen att personer 

med förändrad könstillhörighet och personer som är i ett förhållande med en person med 

förändrad könstillhörighet inte är självklara föräldrar då de inte har den genetiska kopplingen 
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till barnet. Ekvivalenskedjan ”den självklare föräldern”-”genetisk kopplingen” skapar därmed 

ekvivalenskedjan ”person med ändrad könstillhörighet”-”inte självklar förälder”. Detta 

försvårar handlingsutrymmet för personer med ändrad könstillhörighet i egenskap av att vara 

förälder. Det blir paradoxalt att man legaliserar användandet av endast donerade könsceller och 

därigenom försöker ta bort stigmat kring att inte ha ett blodsband till sitt barn men samtidigt 

framhåller att den genetiska kopplingen ska gälla för föräldraskapspresumtion. 

5.4 Okunniga och olämpliga föräldrar 

Det framkommer ofta i propositionen att de föräldrar som använder sig av assisterad 

befruktning inte är lämpliga, alternativt att de är okunniga föräldrar på ett eller annat plan. 

regeringen, som menar att denna spelar en väsentlig del i att dessa barn blir till, ska därmed 

intervenera och se till att dessa personer blir bildade i föräldrarollen, alternativt förbjuda 

personerna från att bli föräldrar. 

 

När samhället medverkar vid tillkomsten av ett barn har samhället också ett särskilt ansvar 

för att barnet får förutsättningar att växa upp under goda förhållanden. Inför en assisterad 

befruktning med ett donerat ägg eller donerade spermier måste därför paret eller den 

ensamstående kvinnan i dag genomgå en särskild prövning. Vid prövningen ska en läkare 

bedöma om det med hänsyn till parets eller den ensamstående kvinnans medicinska, 

psykologiska och sociala förhållanden är lämpligt att en befruktning utanför kroppen äger 

rum. Behandlingen får utföras endast om det kan antas att det blivande barnet kommer att 

växa upp under goda förhållanden. I prövningen av parets eller den ensamstående kvinnans 

psykologiska och sociala förhållanden bör en yrkesutövare med beteendevetenskaplig 

kompetens delta.  

(Prop. 2017/18:155, 27) 

 

Vårdgivaren ska här avgöra vilka som är lämpliga föräldrar. Sättet som vårdgivaren 

representerar staten på får direkta biopolitiska konsekvenser genom vilka som får bli föräldrar. 

Detta kan kontrasteras till heterosexuella par som inte behöver ta hjälp av 

reproduktionsteknologiska medel för att skaffa barn och därmed inte heller behöver få sin 

lämplighet som förälder prövad. Genom sättet som personerna får genomgå en konsultation 

med experter för att avgöra deras lämplighet och om de därmed kommer att agera utifrån 

barnets bästa skapar regeringen en diskurs som hävdar att de som använder sig av assisterad 

befruktning inte anses vara lika lämpade att bli föräldrar. En ekvivalenskedja skapas där 

”assisterad befruktning” kopplas till ”olämplighet” då de inte till samma grad har barnets bästa 
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i fokus. Då det sedan innan är implicerat att en förälder ska ha barnets bästa i fokus hamnar 

därmed assisterad befruktning i det diskursiva fältet av föräldraskap och blir något som 

subjektspositionen ”föräldrar” exkluderar. Ur ett biopolitiskt perspektiv poängteras ännu en 

gång statens brist på kontroll och insyn och att samhället har ett särskilt ansvar att se till att 

barnet växer upp under bra förhållanden genom att kontrollera föräldrarnas lämplighet. Staten 

ska även utbilda föräldrar i vad de har att vänta sig när de använder sig av surrogatarrangemang. 

Det antas att de inte kan ta reda på denna information själva. 

 

Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd bör ges i uppdrag att ta fram ett 

kunskapsstöd till myndigheter som kan komma att hantera frågor som rör 

surrogatarrangemang i utlandet. Uppdraget bör även innefatta att undersöka huruvida, och 

i så fall på vilket sätt, dessa myndigheter bör förmedla kunskap till potentiella föräldrar. 

 (Prop. 2017/18:155, 50) 

 

Här blir surrogatmoderskap något onormalt som man måste informera föräldrarna om. Det 

antas att föräldrar inte själva kan ta reda på information om hur surrogatmoderskapet går till. 

Föräldrar som använder sig av surrogatarrangemang kopplas därmed samman med okunskap i 

en ekvivalenskedja. Något som skulle kunna tydas impliceras genom detta är att man inte ska 

använda sig av surrogatarrangemang. Hade föräldrarna haft den rätta kunskapen hade de inte 

använt surrogatarrangemang som reproduktionsmetod. Här förstärks diskursen som har nämnts 

ovan om surrogatarrangemang som något omoraliskt och att de personer som använder sig av 

surrogatarrangemang inte är lämpade föräldrar, i det här fallet då de är okunniga, vilket 

implicerar inkompetens. Då det är implicerat att föräldrar inte ska vara inkompetenta skapas en 

subjektsposition för föräldrar som innebär att de inte ska använda sig av surrogatarrangemang. 

I de fall där lesbiska par vill använda sig av donerade könsceller och donera ägg sinsemellan 

kontrollerar staten tillgängligheten av reproduktionsmedlen. Denna kontroll existerar enligt 

regeringen då medicinsk infertilitet inte ligger till grund för den assisterade befruktningen.  

 

En särskild fråga vid befruktning utanför kroppen med enbart donerade könsceller är om 

det…bör vara möjligt för ett kvinnligt samkönat par att donera ägg till varandra inom paret 

utan att det är medicinskt motiverat och under vilka förutsättningar detta i så fall ska få ske. 

Regeringen konstaterar att denna bedömning får göras av varje vårdgivare med tillämpning 

av principerna i hälso- och sjukvårdslagen.  

(Prop. 2017/18:155, 26) 
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Då förslaget gäller de som har tillgång till assisterad befruktning sedan tidigare handlar det 

alltså endast om medicinsk infertilitet. Lesbiska par som inte är infertila, utan endast vill dela 

på upplevelsen att skaffa barn genom att donera ägg sinsemellan får därmed inte donera ägg 

utifrån infertilitetsprincipen. I sådana fall ska istället vårdgivarens expertis avgöra kvinnornas 

lämplighet att skaffa barn. Denna typ av diskurs där regeringen talar om att läkare ska agera 

experter i fråga om personers lämplighet att bli föräldrar skulle kunna betraktas som ett försök 

att förhindra en expansion av hur familjebildningen får se ut då en mer ”traditionell” typ av 

fortplantning hos lesbiska par förespråkas. Med detta menas att det är den ena kvinnans ägg 

som befruktas och det är samma kvinna som bär på barnet. Man skulle även kunna tolka det 

som att denna typ av diskurs är ett ytterligare försök att förhindra en diskurs där 

surrogatmoderskap är en accepterad reproduktionsteknologi. Detta då det är den ena kvinnan i 

förhållandet som bär på det biologiska barnet till den andra kvinnan i förhållandet vilket skulle 

kunna tolkas som en typ av surrogatmoderskap. Surrogatmoderskap skulle därmed även här 

hamna i det diskursiva fältet när det kommer till familjebildning, det vill säga att 

surrogatarrangemang inkorporerar vad familjebildning inte är och en diskurs om det 

omoraliska surrogatarrangemanget upprätthålls. Subjektspositionen ”familj” kopplas genom 

detta ihop med en mer ”traditionell” reproduktionsteknik där kvinnan som har en genetisk 

koppling till barnet även bär på barnet. Detta är samma typ av diskurs som har diskuterats ovan 

om vem som porträtteras som den naturliga modern, vilket är personen som blir befruktad med 

barnet. Olika kroppsliga funktioner kopplas därmed till vad moderskap innebär. 

6. Slutsats och diskussion 

Med ett teoretiskt ramverk om biopolitik som utgångspunkt har denna studie med hjälp av 

diskursteori velat synliggöra vilken innebörd regeringens biopolitiska diskurs om 

reproduktionspolitik ingjuter subjektspositionerna föräldraskap och familj och vad för typ av 

politik denna diskurs möjliggör och omöjliggör. Analysen har baserats på regeringens 

proposition om Modernare regler om assisterad befruktning och föräldraskap och relevanta 

citat har plockats ut för att belysa den rådande diskursen i propositionen. Syftet med denna 

studie har varit att besvara frågeställningarna: 

 

Vilka biopolitiska diskurser kan identifieras gällande familjer och föräldraskap i propositionen 

om modernare regler om assisterad befruktning och föräldraskap? 
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Vad för typ av politik möjliggörs och omöjliggörs genom den diskursiva synen på familj och 

föräldraskap som återfinns i propositionen? 

 

Det som har framkommit i analysen är att det existerar ett övergripande tema som handlar om 

barnets genetiska bakgrund. Det är denna som ligger till grund för legitimeringen av statens 

biopolitiska kontroll vilket legitimerar de fyra diskurserna barnets bästa, den naturliga modern 

och fadern, det omoraliska surrogatarrangemanget och okunniga och olämpliga föräldrar som 

har identifierats. Den första diskursen om barnets bästa hävdar att det är staten som definierar 

vad som är ”barnets bästa”, genom att bland annat hänvisa till barnkonventionen. Det som 

impliceras är att de personer som inte agerar i barnets intresse är olämpliga föräldrar. Genom 

biopolitisk diskurs styr regeringen vilka föräldrar som ska uppfostra morgondagens 

medborgare och på vilka sätt barnen får komma att bli till. I den här propositionen är det barnets 

rätt till information om sin genetiska bakgrund som utgör vad ”barnets bästa” är. De föräldrar 

som inte kan säkerställa information om barnets biologiska bakgrund vid användandet av 

assisterad befruktning är därmed olämpliga föräldrar. En diskurs om att kompententa föräldrar 

skulle kunna använda sig av assisterad befruktning utan att kunna säkerställa information om 

biologisk bakgrund till barnet hamnar i det diskursiva fältet. Anledningen till detta är att en 

ekvivalenskedja uppstår som kopplar samman otillräckligt föräldraskap med att inte kunna 

säkerställa barnets genetiska bakgrund. Detta gör även att en diskurs om en familj som utgår 

från att medlemmarna har genetiska kopplingar till varandra fortlever, trots att lagen om att 

minst en förälder ska ha en genetisk koppling till barnet vid assisterad befruktning har tagits 

bort, och en expansion av begreppet familj försvåras vilket gör att en bredare familjepolitik 

omöjliggörs.  

 

Regeringen poängterar även sin biopolitiska roll genom att hävda att man måste ha insyn och 

kontroll över reproduktion då det är staten som har möjliggjort denna. Här synliggörs ett tema 

som cirkulerar kring expertis. Det krävs expertuttalanden från läkare om personers potentiella 

lämplighet som föräldrar och om de kommer att kunna hantera att de inte har en genetisk 

koppling till barnet. Även motivationen för varför surrogatmoderskap inte borde bli tillåtet i 

Sverige kopplas till barnets rätt till sin genetiska bakgrund, utöver motivationen att det anses 

bryta mot barns och kvinnors mänskliga rättigheter. Ett eventuellt legaliserande av 

surrogatmoderskap omöjliggörs. Detta då fokus för diskussionen ligger på kommersiellt 

surrogatmoderskap och hur det på olika sätt skulle bryta mot kvinnors och barns mänskliga 

rättigheter då det skulle möjliggöra handel av kroppar. Genom att inte föra en separat 
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diskussion av altruistiska surrogatarrangemang kopplas kommersiella surrogatmoderskap 

implicit ihop med altruistiska surrogatarrangemang vilket omöjliggör ett eventuellt 

legaliserande av sådana. Detta försvårar för ensamstående män, manliga samkönade par och 

par som av olika anledningar inte kan eller vill bära på barnet själva, att skaffa barn. Särskilt 

drabbade blir ensamstående män och manliga samkönade par då det är svårare för dem att få 

en adoption godkänd, till skillnad från heterosexuella par. Detta gör att föräldrar som använder 

sig av surrogatarrangemang utomlands hamnar i det diskursiva fältet när det kommer till vad 

bra föräldraskap innebär vilket skapar en diskurs som hävdar att föräldrar inte ska använda sig 

av surrogatarrangemang. 

 

Den genetiska kopplingen genomsyrar även diskussionen om vem som är den naturliga fadern 

och modern. Det görs implicita antaganden i diskursen att modern är den som bär på barnet, 

något som kan kopplas till den förlegade myten om kvinnan med barnet vid sin barm. 

Faderskapspresumtionen utgör det självklara faderskapet och det ställningstagandet vilar på 

den förlegade premissen att det är mannen som är gift med kvinnan som föder barnet som är 

barnets far. Detta då han antas ha en genetisk koppling till barnet. Även detta försvårar en 

breddning av subjektspositionen familj och föräldraskap då et kan tolkas som att en diskurs om 

traditionella familjekonstellationer ligger till grund för propositionen. Samkönade par 

exkluderas här från att betraktas som uppenbara föräldrar till barnet då minst en av föräldrarna 

inte har en genetisk koppling till barnet och därmed inte innefattas av faderskaps- eller 

moderskapspresumtionen. Premierandet av den genetiska kopplingen omöjliggör även 

handlingsutrymmet för personer med ändrad könstillhörighet i egenskap som förälder. Då en 

traditionell familjekonstellation baseras på den heterosexuella tvåsamheten kan det ses som att 

en biopolitisk diskurs förs där en genetisk koppling mellan förälder och barn förespråkas. Detta 

går att bevittna genom de sätt som regeringen försöker kontrollera vilka familjekonstellationer 

som skapas och vilka beteenden som kopplas till att vara förälder. 

 

Jonsson Malm (2011) kom i tidigare forskning fram till att staten för en diskurs som premierar 

den genetiska kopplingen mellan barn och förälder, vilket denna studie även återfinner. Även 

idag ska därutöver staten gå in det privata och bedöma föräldrars lämplighet i de fall då den 

biologiska kopplingen inte finns. Den starka diskursen om ett biologiskt moderskap går att 

återse än idag då det är kvinnan som bär på barnet som anses vara modern till barnet, vilket 

ännu en gång gör att genetiskt föräldraskap premieras framför det sociala. Det går även att 

återse diskursen om den biologiska modern i diskussionen om surrogatarrangemang då man 
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måste adoptera sitt eget barn för att betraktas som juridisk förälder. Studiens resultat stämmer 

likaså överens med Tinnerholm Ljungbergs (2015) tidigare forskning att det fortfarande finns 

en konflikt om vilka reproduktionsteknologiska medel som får användas då 

surrogatarrangemang inte är en accepterad metod. Konflikten om vilka som ska få använda 

dessa verkar dock inte längre existera. Denna konflikt verkar ha förskjutits till att handla om 

vilka som förstås som ”goda” och ”givna” föräldrar vid användandet av 

reproduktionsteknologier.  

 

Slutsatsen är därmed att reproduktionsteknologiska medel inte är tillgängliga för alla enligt den 

rådande diskursen. Ur ett biopolitiskt perspektiv är det möjligt att se att regeringen för en 

diskurs som indirekt kontrollerar den reproduktiva sexualiteten genom premierandet av vissa 

familjekonstellationer och handlingsmönster kopplade till föräldraskap. Man får vara medveten 

om att det inte med säkerhet är möjligt att fastställa att denna studie har åskådliggjort en diskurs 

som är representativ för regeringen då endast en proposition har analyserats. För framtida 

studier kan det därför vara relevant att undersöka flera propositioner, alternativt även 

riksdagsprotokoll, för att se om den diskurs som denna studie synliggjort faktiskt är 

representativ för regeringen. Det skulle även vara relevant att göra en longitudinell studie där 

framtida policydokument undersöks, för att se om diskursen om familj och föräldraskap har 

hegemonisk status eller om det existerat en hegemonisk kamp över tid. Det skulle därutöver 

vara intressant att göra en jämförande studie där man utöver det material som använts i den här 

studien utgå från textuellt material på gräsrotsnivå, till exempel från en organisation som 

kämpar för att alla ska kunna få ta del av reproduktionsteknologiska medel, för att undersöka 

om det existerar en diskursiv kamp där antagonism eller hegemoni råder. 
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