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The aim of this thesis is to investigate how Swedish journalism portrays surrogacy 

through printed press. I used critical discourse analysis according to Norman 

Fairclough’s three-dimensional model to explore the subject. In this study, fourteen 

articles where analysed. The analysis found four major discursive themes in the articles: 

the justifying discourse, the invisibility discourse, the hero discourse and the 

normalizing discourse. The study concludes that surrogacy is portrayed in a positive 

manner in Swedish printed press. Through the justifying discourse and the inivisibility 

discourse, in which the role of the surrogate is toned down, any moral implications of 

surrogacy are legitimatized. By describing the surrogate as a selfless and charitable 

person, she is constructed as a hero. By portraying surrogacy as something 

unproblematic, surrogacy arrangements are normalized. The study also found that the 

articles reproduce the idea of parenthood as something natural for women and that they 

constructed homosexual men as feminine to legitimize them as parents. 
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1 Inledning 

I takt med att surrogatmödraskap har blivit allt vanligare och tekniken utvecklats har 

ämnets aktualitet ökat inom journalistiken. Metoden är idag inte tillåten inom den 

svenska hälso- och sjukvården men i medierna berättar människor öppet om hur de 

skaffat barn genom surrogatarrangemang utomlands. Metoden uppmärksammas även 

för att internationellt kända personer öppet berättat om att de skaffat barn genom 

metoden. Samtliga riksdagspartier har uttryckt någon form av åsikt om 

surrogatarrangemang. I debatten ställs ofta det feministiska tankesättet mot det 

liberalistiska.  

 

Definitionen av surrogatmödraskap är att ”en kvinna upplåter sin kropp och blir gravid 

med den uttalade avsikten att efter födseln lämna över barnet till ett par eller en person 

som inte själv kan eller vill bära fram ett barn” (SOU 2016:11). Altruistiskt 

surrogatmödraskap innebär att det inte finns några vinstmotiv för surrogatmodern, dock 

kan omkostnader och inkomstbortfall ersättas (SOU 2016:11). Under 2017 fick 100 

svenska par eller ensamstående barn genom surrogatarrangemang i Sverige eller 

utlandet. Motsvarande siffra väntas bli över 150 barn 2018 (ten Hoopen, 2018). 

 

Under valåret 2018 har surrogatmödraskap funnits på den politiska agendan och synts i 

medierna i form av olika debatter och artiklar. Med stöd av den statliga utredning Olika 

vägar till föräldraskap som publicerades 2016 (SOU 2016:11) meddelade biträdande 

justitieminister Heléne Fritzon i februari 2018 till Ekot att regeringen inte vill tillåta 

surrogatarrangemang (Olsson, 2018). 

 

Eftersom inga tidigare studier genomförts kring framställningen av surrogatmödraskap 

ur ett journalistiskt perspektiv finns det en lucka i forskningen. Då det journalistiska 

innehållet kan påverka läsarens åsikter är det relevant att undersöka hur 

surrogatmödraskap framställs i medierna.  

 

Enligt Jarlbro (2013) kan samma verklighet beskrivas på olika sätt, vilket leder tankarna 

hos den enskilde mediekonsumenten i olika riktningar. Därför är det viktigt att 

undersöka vilka åsikter inom området som får utrymme i medierna. Aspekter som ofta 

tas upp i media kopplat till debatten om surrogatmödraskap är å ena sidan prostitution, 
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feminism och vad som är naturligt mot argument om den fria viljan och kvinnors 

beslutanderätt över sin egen kropp (Ekman, 2010). 

 

1.1 Syfte och frågeställning 

Syftet med studien är att undersöka hur och utifrån vilka perspektiv surrogatmödraskap 

presenteras i svensk nyhetsjournalistik. Studien ska ta reda på vilken information och 

vilka åsikter som får utrymme och därmed erbjuds till mediekonsumenten. 

 

Studiens frågeställning är:  

Hur framställs surrogatmödraskap i svensk nyhetsjournalistik? 
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2 Tidigare forskning 

I denna studie har inte någon tidigare svensk forskning som undersöker 

surrogatmödraskap ur ett journalistiskt perspektiv kunnat sökas upp. Däremot tas ämnet 

surrogatmödraskap upp i ett antal andra sammanhang, varav de som bedömts väsentliga 

för denna studie presenteras nedan. 

 

2.1 I moderskapets skugga 

Inom svensk forskning har moderskapet och moderskapsnormer undersökts i 

avhandlingen I moderskapets skugga av Monica Johansson (2014). Avhandlingen har 

utgått från djupintervjuer med åtta kvinnor som på olika sätt har placerat sig utanför den 

normativa idén om moderskap och familj, antingen genom sin familjekonstellation eller 

genom sitt sätt att bli förälder eller sitt val att inte bli förälder. Avhandlingen kan utifrån 

dessa åtta kvinnors olika narrativ och perspektiv undersöka hur dessa kvinnor ser på sig 

själva, och hur de upplever att samhället ser på dem. Avhandlingen utgår från 

feministisk sociologi, inkluderande familjeforskning och kritiska 

heterosexualitetsstudier. Något som återkom i studiens samtliga intervjusamtal var att 

moderskap ses som något normalt och naturligt för kvinnor. I avhandlingen kan man 

läsa att 

 

Feminister har länge fört kritiska diskussioner om biologiskt grundande 

föreställningar om kvinnlighet och moderlighet, bland annat genom att 

problematisera antaganden om att kvinnors fysiologiska öde är att föda 

barn och att moderskap är och bör vara det primära målet i livet. 

   (Johansson, 2014. s. 146) 

 

I sin avhandling argumenterar Johansson för detta synsätt och konstaterar också att inte 

ens alla kvinnor som vill bli mödrar blir det, varför idén om det obligatoriska 

moderskapet som något naturligt enligt henne är orealistisk. Avhandlingen visar också 

att de intervjuade kvinnorna utifrån sociala och biologiska föreställningar tar upp vem 

som är en ”riktig mamma”. I intervjuerna ger de uttryck för både en hos kvinnor 

förväntad roll som vårdande moder, men också att modern förväntas ha biologiska band 

till barnet. Det normativa moderskapet kan enligt avhandlingen beskrivas som en rad 

”naturliga” händelser: sexuell handling som leder till graviditet följt av födsel, 
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modrande och moderskap. Detta innebär att många verkliga moderskap, inklusive 

moderskap genom surrogatarrangemang, hamnar utanför den normativa bilden av ett 

moderskap. Vidare förutsätter detta synsätt enligt avhandlingen ett heterosexuellt 

föräldrapar. Detta innebär att flera av de kvinnor som intervjuats i avhandlingen hamnar 

utanför den förväntade bilden av vad ett moderskap innebär. 

 

2.2 Barnets bästa i politikens finrum 

I avhandlingen Barnets bästa i politikens finrum har Lise Kanckos (2012) analyserat 

den politiska debatten om assisterad befruktning, inklusive surrogatarrangemang, i 

Finlands riksdag. I sin avhandling har hon undersökt den retorik och de diskurser som 

använts i debatten. Som namnet på avhandlingen antyder tar studien upp begreppet 

”barnets bästa”. Inom ramen för det begreppet har Kanckos undersökt hur 

föräldraperspektivet – alltså vuxna människors rätt att fortplanta sig vägs mot vad som 

är bäst för det tilltänkta barnet. Begreppet ”barnets bästa” är emellertid svårt att 

definiera, varför argument med utgångspunkt i vad som är bäst för (det tilltänkta) barnet 

användes av flera sidor i olika debatter. Exempelvis kunde ett argument för att ge 

lesbiska kvinnor tillgång till assisterad befruktning vara ”barnets bästa förverkligas om 

barnet är önskat och älskat”, medans en motståndare menar att ”barnets bästa 

förverkligas inom kärnfamiljen” och således använder begreppet ”barnets bästa” mot att 

ge lesbiska tillgång till assisterad befruktning.  

 

Avhandlingen konstaterar att terminologin gällande surrogatarrangemang skiljer sig 

mellan svenska och finska. I finskan är, istället för det svenska ordet surrogatmodern, 

termen surrogatföderskan det vedertagna begreppet. Författaren menar att detta 

beskrivningssätt normaliserar och avdramatiserar surrogatarrangemang. Enligt Kanckos 

understryker detta begrepp att den födande kvinnas roll är just att vara en föderska och 

inte en moder, samtidigt som begreppet tonar ner betydelsen av själva graviditeten. 

Avhandlingen identifierar också en retorik som jämför heterosexuella pars rätt att få 

tillgång till surrogatarrangemang med lesbiska och ensamstående kvinnors tillgång till 

assisterad befruktning. Även i denna, jämförande, kontext normaliserades 

surrogatarrangemang genom att man betonade det naturliga i dem, i och med att det 

resulterande barnet oftast var biologiskt barn till de tilltänkta, heterosexuella, 

föräldrarna. Trots att det är fullt möjligt för andra än heterosexuella par att genomgå ett 

surrogatarrangemang med hjälp av donerade könsceller finner inte Kanckos att denna 
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möjlighet tas upp i den finska riksdagsdebatten, de som argumenterar för ett 

möjliggörande av surrogatarrangemang gör det med en specifik grupp i åtanke: 

heterosexuella par som av medicinska skäl inte kan skaffa egna barn. 
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3 Teoretiska perspektiv 

Nedan presenteras de teoretiska perspektiven, representation, diskurs, genusteori samt 

teori om myter i journalistiken. 

 

3.1 Representation 

Kulturteoretikern och sociologen Stuart Hall (1997) har i flera böcker och artiklar utrett 

begreppet representation. I sin bok Representation: Cultural representations and 

signifying practices redogör han för begreppet representation. Enligt Hall är 

representation hur vi använder språket för att på ett meningsfullt sätt beskriva världen 

för andra människor. Mening förmedlas i text genom att avsändaren kodar sitt budskap 

och att mottagaren avkodar det (Hall, Evans & Nixon, 2013). Enligt Hall förmedlar inte 

språket i sig någon mening, utan det är de sociala koder, symboler och dylikt som 

används i texten som förmedlar det egentliga budskapet. På så vis menar Hall att hur en 

text uppfattas beror på till exempel mottagarens kulturella tillhörighet och därmed 

tillgång till kulturella koder, vilken förhandsinformation mottagaren har tillgång till och 

mottagarens relation till texten. Utan en kulturell överenskommelse om symbolers 

betydelse i språket menar Hall att det inte går att kommunicera en mening.  

 

Språkligt kan ordet representation sägas ha två betydelser: dels den ursprungliga, 

ordagranna, betydelsen ”att presentera igen” och den senare, och i detta sammanhang 

intressanta, betydelsen ”att stå för”. Inom representationsteori och i denna studie är det 

den senare betydelsen som avses (Gripsrud, 2011). Användandet av koder och symboler 

innebär en förenkling och effektivisering av kommunikationen. I denna studie kommer 

representationsteori att användas för att identifiera vilka koder som används i 

journalistikens rapportering om surrogatmödraskap. Att människor som tillhör samma 

kultur kodar och avkodar symboler på ett liknande sätt kan vara användbart eftersom att 

flera olika kulturella tillhörigheter kan förekomma i det empiriska materialet. 

 

3.2 Diskursteori 

Begreppet diskurs är inte entydigt definierat i litteraturen men gemensamt för de 

definitioner som förekommer inom samhällsvetenskaperna är att de syftar på någon 

form av social praktik, såsom språkbruk eller användandet av andra tecken (Boréus & 

Seiler Brylla, 2018). Enligt Winther Jørgensen & Phillips (2000) handlar 
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diskursbegreppet om att vårt språkbruk följer vissa sociala och kulturella mönster. 

Dessa mönster kan ses som en spegel av den tid och det sammanhang som språkbruket 

sker i och är på så vis en del av en helhet som speglar vår verklighetsuppfattning. 

 

Fairclough (2010) beskriver i sin bok Cricital discourse analysis begreppet diskurs. Han 

menar att en diskurs kan vara betydligt mer än bara användandet av språk och tecken. 

Hans beskrivning av diskurser inbegriper allt från själva texten till hur den publiceras 

och vem som är avsändare. Enligt Fairclough kan alltså inte bara en text i sig, utan även 

varför den tillkommit och publicerats, vara ett uttryck för diskurser. Berglez (2010) 

hävdar att nyheter är diskurs eftersom att de utgör ett slags språk som paketerar den 

sociala verkligheten på ett särskilt sätt. Berglez skriver vidare att nyhetsdiskursen 

samspelar med, eller motverkar, ideologier. Ideologier definerar han i detta fall som 

övergripande samhällsidéer och deras dolda agendor, värderingar och intressen. 

Resonemanget om diskurser i medierna utvecklas ytterligare av Simon Lindgren och 

Ragnar Lundström i boken Ideala offer, och andra:  

 

[…] medierna betraktas som tillhandahållare av en symbolmiljö där den 

sociala världen konstrueras i enlighet med vissa mönster (s.k. diskurser). 

Dessa konstruktioner är centrala för hur människor i sin tur skapar sina 

tolkningar av, och förställningar om, olika företeelser. 

  (Lindgren & Lundstrum, 2010. s. 15) 

 

Fairclough (2010) resonerar också om hur diskurser skapar, upprätthåller och omformar 

strukturer. Som exempel tar han upp en rad olika strukturer, allt från hela samhällets 

uppbyggnad till relationer mellan könen, ekonomiska strukturer och maktstrukturer 

inom familjer. På så vis menar Fairclough att den normativa bilden av vad som är en 

familj och vilka roller som finns i den, och därmed vilka individer som kan passa in i 

den, formas och upprätthålls genom diskurser. 

 

3.3 Genusteori 

Centralt inom genusteori och genusforskning är att skilja på begreppen kön och genus. 

Med begreppet kön avses inom genusteori den biologiska könstillhörigheten, det vill 

säga man eller kvinna. Begreppet genus introducerades för att skilja den biologiska 

könstillhörigheten från det som är socialt och kulturellt konstruerat (Fagerström & 
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Nilson, 2008). Enligt Fagerström & Nilsons bok Genus, medier och masskultur (2008) 

finns en tendens att beskriva vissa egenskaper eller sysslor som manliga eller kvinnliga, 

tillexempel att ett intresse för smink skulle vara kvinnligt, trots att de egentligen inte har 

något med vårt biologiska kön att göra. Dessa föreställningar, om att det finns typiskt 

manliga och kvinnliga egenskaper, förstärks enligt Jarlbro (2013) på grund av att vi 

tenderar att använda stereotyper i våra framställningar. Att använda sig av stereotyper i 

framställningar är ett grepp som får läsaren att lättare känna igen sig och snabbt förstå 

ett sammanhang. Detta kan dock leda till ett oriktigt beskrivande av olika saker som 

kvinnligt och manligt vilket i sin tur reproducerar socialt konstruerade föreställningar 

om könsroller. Ofta sker denna reproduktion helt omedvetet. Vi har fått höra så många 

gånger att vissa intressen och egenskaper är kvinnliga eller manliga att vi inte 

ifrågasätter riktigheten i ett sådant påstående, utan använder det okritiskt själva. För 

dessa vanemässigt betingade beskrivningar av vad som är kvinnligt och manligt 

använder Jarlbro (2006) begreppet genusslentrian.  

 

Bland de slentrianmässiga fällorna som förekommer i medierna tar Jarlbro (2006) 

särskilt upp att kvinnor tenderat att beskrivas utifrån hur de ser ut medans män beskrivs 

utifrån vad de tänker och gör. Detta resonemang utvecklas av medieforskaren Jonita 

Siivonen (2007) som undersökt personporträttet som tidningsgenre. I sin avhandling 

visar hon att det finns olika porträttmallar för kvinnor respektive män. När det gäller 

beskrivningar av föräldraskap visar Siivonen (2007) att personporträtt konstruerar 

genusbundna föräldraskap. Detta gäller även personer som inte är föräldrar, där kvinnor 

omnämns som icke-mödrar medan icke-faderskap inte omtalas. 

 

3.4 Arketyper i medierna: Myten om den goda modern, hjälten och 

offret 

I Daily News, Ethernal Stories : The Mythological Role of Journalism har Jack Lule 

(2001) visat hur gamla berättelser, myter och arketyper reproduceras i mänskligt 

berättande. Genom att analysera ett stort antal nyhetsartiklar i New York Times visar 

Lule i sin bok hur nyhetsjournalistiken inte är ett undantag från det övriga mänskliga 

berättandet. Lule menar att användandet av myter och arketyper i berättande är ett sätt 

för oss att förenkla och göra saker begripligt genom att kända teman återkommer.  
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Modersmyter kan vara laddade symboler som kan användas för att upprätthålla 

matriarkala maktstrukturer likaväl som för att reproducera restriktiva könsroller. En av 

de dominerande myterna i mänskligt berättande är enligt Lule myten om den goda 

modern. I myten om den goda modern är ”den goda modern” en arketyp som tillskrivs 

en mängd goda egenskaper. Själva barnafödandet är något som ingår i den 

mytologiserande goda modern-arketypen, tillsammans med en rad enligt myten 

besläktade egenskaper. Enligt Lule varierar den exakta innebörden av ”den goda 

modern”-arketypen, men som exempel på egenskaper nämner han hela det osjälviska 

och moderliga temat, från den trygga och skyddande livmodern till krubba, amning, 

fostrande och närande. Hon ger trygghet och närhet. Lule nämner också motpoler till 

den goda modern. Som ett självklart exempel tar han upp ”den fruktansvärda modern”, 

men menar också att den ”vanliga modern” fungerar som en motpol till den goda 

modern: för ”vanliga” mammor är ”den goda modern” någon att se upp till och jämföra 

sig med. 

 

I sin bok argumenterar Lule för att medierna har en tendens att beskriva människor med 

hjälp av arketyper, även om arketypen inte nödvändigtvis stämmer överens med 

verkligheten. För att exemplifiera detta har han analyserat artiklar om moder Teresa i 

New York Times runt tiden hon blev tilldelad Nobels fredspris. Lule visar hur artiklarna 

om moder Teresa nästan konsekvent beskriver henne på ett sätt som får henne att 

stämma överens med arketypen ”den goda modern”. Trots att hon inte hade egna barn 

porträtterade man henne tillsammans med barn och framställde henne som en trygg och 

vårdande moder. Lule påvisar också ett antal områden där en god journalist borde ha 

intagit en kritisk hållning i sin rapportering om moder Teresa men där man istället valt 

att utelämna dessa delar av historien helt. Lule konstaterar att detta var perspektiv som 

föll utanför myten om ”den goda modern”. På så vis använder Lule myten för att 

studera vad som inte blev rapporterat och visar därigenom hur media konstruerade 

moder Teresa som ”den goda modern” och utelämnade perspektiv som kunde 

ifrågasätta hur osjälvisk hon var. 

 

Lule tar också upp hjältearketypen i sin bok och beskriver den moderna hjältearketyp 

som förkommer inom journalistiken som en uppdaterad version av den klassiska 

sagohjälten. Hjältearketypen kan enligt Lule identifieras genom ett antal ingående 

komponenter: en anspråkslös bakgrund, ett storslaget drag som manifesterar sig tidigt i 
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livet, ett altruistiskt uppdrag, en triumf och ett återvändande hem. I anpassad form 

menar Lule att dessa komponenter går att hitta i rapporteringen om heroiska personer 

oavsett om det gäller idrottsstjärnor, astronauter eller något däremellan. Exempelvis 

menar Lule att ”ett återvändande hem” motsvaras av att medierna slutar att rapportera 

om hjälten.  

 

Den sista av Lules arketyper som kan vara användbar för den här studien är offret. 

Offer-arketypen är en central arketyp i många berättelser. En oskyldig person som 

drabbas av något oförutsett och livsomvälvande, som en sjukdom eller en olycka. 

Offerarketypen får därmed personifiera mänsklighetens slumpmässiga levnadsvillkor. I 

sin rapportering om offret tenderar medierna att lyfta fram offrets positiva sidor. 

 

3.5 Sammanfattning av teoretiska perspektiv 

De presenterade perspektiven är relevanta för att kunna besvara studiens frågeställning. 

Studien skall undersöka hur surrogatmödraskap framställs i svensk nyhetsjournalistik 

varför teori om representation är en relevant utgångspunkt. För att få ett 

helhetsperspektiv på vad mediekonsumenterna erbjuds för verklighetsbeskrivning 

kombineras i studien representation med diskursteori. Då ämnet som skall undersökas är 

kopplat till familjer, föräldraskap och biologiska förutsättningar är det relevant att 

undersöka de genusföreställningar som finns kopplade till dem. Teorier om myter i 

medierna, bland andra myten om den goda modern, kan ge exempel på sådana 

föreställningar.  
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4 Metod och material 

4.1 Metod 

4.1.1 Kritisk diskursanalys 

Metoden som valdes för dennas studie var kritisk diskursanalys. Diskurs beskrivs av 

Marianne Winther Jørgensen och Lousie Philips (2010) som ett bestämt sätt att tala om 

och förstå ”världen”. Det finns flera olika inriktningar inom kritisk diskursanalys men 

enligt Winther Jørgensen och Philips (2010) har alla inriktningar fem gemensamma 

drag som de beskrivit i sin bok Diskursanalys som teori och metod. Enligt denna 

beskrivning är det första utmärkande draget för kritisk diskursanalys att den utgår från 

att sociala och kulturella processer och strukturer har en delvis lingvistisk-diskursiv 

karaktär. Det innebär att man anser att sociala praktiker har betydelse för både hur text 

produceras och hur text mottas. Det andra draget är att diskurs är både konstituerande 

och konstituerad. Det innebär att diskurser är en spegling av sociala praktiker men också 

att sociala praktiker formas och omformas av diskurser. Det tredje draget är att man 

inom kritisk diskursanalys anser att språkbruk skall analyseras empiriskt i det sociala 

sammanhanget. Det innebär att språket och därmed diskurs existerar i en kontext och 

måste analyseras i denna. Det fjärde draget är att man anser att diskurs fungerar 

ideologiskt. Därmed menar man att diskursiva praktiker bidrar till att upprätthålla 

sociala maktförhållanden. Den kritiska diskursanalysen vill klarlägga diskursens roll i 

upprätthållandet av dessa maktförhållanden, men har också syftet att bidra till 

förändring mot mer jämlika förhållanden. Det sista utmärkande draget är att kritisk 

diskursanalys är en kritisk forskningsinriktning. Kritisk diskursanalys är inte politiskt 

neutral utan belyser och kritiserar världen som den är ordnad och ställer sig på de 

undantrycktas sida. Resultaten skall kunna användas för social förändring. 

 

4.1.2 Kritisk diskursanalys enligt Faircloughs tredimensionella modell 

Den metod som valdes för denna studie är kritisk diskursanalys enligt Norman 

Faircloughs tredimensionella modell.  I sin bok Discource and social change (1992) 

beskriver Fairclough sin diskursanalytiska metod som indelad i tre analysnivåer. 

Metoden förklaras ytterligare av Winther Jørgensen och Philips (2010) som skriver att 

varje fall av språkbruk är en kommunikativ händelse som har tre dimensioner: texten, 

den diskursiva praktiken och den sociala praktiken.  Enligt denna metod skall analysen 

av text delas upp i dessa tre dimensioner och genomföras separat. 
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I dimensionen texten skall rena lingvistiska och grammatiska dimensioner av texten 

analyseras. Exempel på viktiga begrepp i denna delen av analysen är enligt Winther 

Jørgensen och Philips (2010) transitivitet och modalitet. Transitivitet handlar om hur 

man genom att använda aktiv eller passiv form av ett verb kan koppla ihop ansvar för en 

händelse med en aktör, eller beskriva den som något som händer oberoende av aktörer 

(Fairclough, 1992). Exempelvis ger meningen ”surrogatmödraskap fortsatt förbjudet” 

en annan betydelse än ”regeringen säger nej till surrogatmödraskap”, där ett tydligt 

ansvar för handlingen (förbudet) läggs på regeringen. Begreppet modalitet handlar om i 

vilken utsträckning skribenten bekräftar ett påstående genom att använda modalverb 

som exempelvis kanske eller måste. Meningarna ”hon vill bli förälder” och ”hon måste 

bli förälder” är exempel på två meningar där olika modalitet har använts för att betona 

påståendet. Enligt Winther Jørgensen och Philips (2010) kan modalitet användas 

diskursivt för att beskriva olika påståenden som sanna eller mer tvivelaktiga.  

 

I analysen av diskursiv praktik ingår alla delar i kedjan från hur en text produceras, 

bearbetas och distribueras till hur den mottas. Denna studie har inte undersökt hela 

kedjan utan endast den slutgiltiga, tryckta texten – det vill säga det som konsumenten 

erbjuds. När diskursiva praktiker analyseras bör man enligt Winther Jørgensen och 

Philips (2010) studera hur sociala identiteter, sociala relationer, kunskap och 

betydelsesystem framställs. Vidare menar författarna att man genom att analysera den 

diskursiva praktiken kan identifiera om en text i huvudsak vill förändra eller 

upprätthålla rådande diskurser. Fairclough (1992) skriver att detta kan göras genom att 

studera graden av interdiskursivitet i en text, det vill säga i hur hög grad texterna lutar 

sig på andra diskurser. Genom att blanda diskurser kan den diskursiva praktiken utmana 

den rådande diskursordningen. Fairclough menar vidare att analys av intertextualitet är 

nödvändigt. Han skriver att inga texter uppstår ur ett tomrum utan i någon utsträckning 

samspelar med andra texter. Vissa texter är öppna med att de bygger på en annan text, 

sådana texter kallar Fairclough manifest intertextuella.   

 

Den tredje dimensionen i Faircloughs tredimensionella modell, social praktik, 

undersöks den bredare sociala praktik som den kommunikativa händelsen är en del av. 

Winther Jørgensen och Philips (2010) skriver att den sociala praktiken bland annat 

formas av relationen mellan den diskursiva praktiken och den diskursordning den ingår 
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i. Med diskursordning menar man här summan av de diskurstyper som används inom en 

social institution. De sociala praktiker som formar de diskursiva praktikerna kan enligt 

Winther Jørgensen och Philips (2010) vara både diskursiva och icke-diskursiva och ha 

politiska eller ekonomiska betingelser. Därför behöver diskursanalysen kompletteras 

med andra teoretiska perspektiv i denna del av analysen. I analysen av sociala praktiker 

drar man slutsatser om huruvida texten reproducerar rådande samhällsordning eller om 

texten försöker påverka den och ändra på orättvisa maktförhållanden. Vi får på så vis 

möjlighet att studera hur journalister genom de institutioner där de verkar ge 

mediepubliken diskursiva budskap som kan påverka samhället eller upprätthålla status 

quo (Winther Jørgensen och Philips, 2010). 

 

4.1.3 Analysfrågor 

För att kunna besvara studiens huvudfråga formulerades, med hjälp av Faircloughs 

tredimensionella modell för kritisk diskursanalys, följande tre frågor som ställdes till de 

analyserade texterna: 

- Hur representeras surrogatarrangemang? 

- Vilka identiteter konstrueras för textens aktörer? 

- Hur framställs relationerna mellan textens aktörer? 

 

4.2 Urval 

För att få med alla tänkbara aspekter av hur journalister berättar om surrogatmödraskap 

gjorde jag ett strategiskt urval vilket jag baserade på en inledande sökning i 

Retriever/Mediearkivet. Sökningen gjordes den 20 januari 2019. Sökordet var 

”surrogatm*” med avgränsningen att artiklarna publicerades i tryckt storstadspress 

mellan 2014-01-26 och 2019-01-26 (fem år) och innehöll fler än 1000 ord. Sökningen 

gav 89 träffar. Vid genomgång av träfflistan sorterade jag bort artiklar som inte primärt 

handlade om ämnet surrogatmödraskap. Detta gjorde att jag kunde sålla bort artiklar där 

ordet surrogatmamma använts metaforiskt men också många artiklar där ämnet endast 

behandlades perifert och huvudtemat var något helt annat. Efter denna sållning fanns det 

14 artiklar kvar i mitt urval. Ingen av dessa artiklar hade dock någon intervjuperson som 

var kommersiell surrogatmoder i ett fattigare land. Eftersom att diskursanalysen 

undersöker hur textens aktörer förhåller sig till varandra ansåg jag att det var relevant att 

ta med någon artikel där en sådan surrogatmoder var intervjuad. En av artiklarna i 

urvalet refererar till en artikel som publicerats i tidskriften Ottar 2011-03-03 där just en 
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sådan intervjuperson finns med. Jag valde därför att söka upp denna artikel och 

inkludera den i studiens empiriska material. Urvalet omfattade slutligen 15 artiklar 

varav 14 togs fram genom den ovan beskrivna sökningen i Retriever/Mediearkivet och 

därutöver reportaget från Ottar. De analyserade artiklarna förtecknas i Bilaga A. 

 

4.3 Metodkritik 

Enligt Berglez (2010) så finns det en inbyggd motsägelse i den kritiska diskursanalysen 

som metod. Han skriver att forskaren förväntas både ställa sig utanför sin egen kultur 

och betrakta diskurser kritiskt, samtidigt som metoden förutsätter att man utnyttjar sin 

egen kunskap och den sociokultur man ingår i. Detta innebär att det ställs stora och 

delvis motsägelsefulla krav på mig som genomfört studien. Den största risken jag ser, 

kopplat till det som Berglez (2010) beskriver, är att jag som forskare inte förmått kliva 

ut ur min egen kulturella bubbla fullt ut. Det innebär att jag, på grund av vad jag 

uppfattar som norm och sanning, kan ha missat diskursiva och ideologiska drag i det 

empiriska materialet i min analys. Detta är ett problem jag inte tror går att komma runt 

då kritisk diskursanalys valts som metod. Däremot har jag försökt minska påverkan 

genom att vara medveten om problemet. Dessutom har jag använt mig av vetenskaplig 

teori kopplad till ämnet vilket hjälpt mig i min analys. 

 

I Kritisk diskursanalys som teori och metod tar Winther Jørgensen och Philips (2000) 

upp att Fairclough inte tydligt redogör för hur djupt analysen av sociala praktiker bör gå 

och inte heller vilka former av teori man skall luta sig mot. Detta problem märkte jag 

tydligt av i min analys och jag tvingades därför att göra gränsdragningen på egen hand. 

Eftersom att jag själv valde vilka teorier jag skulle luta mig på upplevde jag också att 

det fanns en risk att jag omedvetet skulle välja teorier som bekräftade min egen 

världsbild. För mig har det under arbetets gång därför varit viktigt att hålla i huvudet att 

det finns fler perspektiv och synsätt än mitt eget och självkritiskt reflektera över de val 

jag gjorde, särskilt under analysprocessen. Även om jag upplever att jag hanterat 

problemen jag upptäckt med den kritiska diskursanalysen är det uppenbart för mig att 

det inte är självklart att resultatet av studien hade behövt se likadant ut om den 

genomförts av någon annan än mig. 
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4.4 Forskningsetiska överväganden 

Enligt Vetenskapsrådet (2002) kan de övergripande forskningsetiska kraven på 

samhällsvetenskapliga studier konkretiseras i fyra huvudkrav. Efter övervägande har jag 

kommit fram till att studiens utformning inte bryter mot dessa krav. Jag kommer nedan 

att redogöra för hur denna studie förhållit sig till Vetenskapsrådets forskningsetiska 

krav. 

 

Det första av dessa krav är informationskravet. Det innebär att forskaren skall informera 

de som berörs av forskningen om syftet med den. Eftersom att ingen person aktivt 

kommer att medverka i denna studie och allt empiriskt material är hämtat från 

massmedia skall hänsyn framförallt tas till om forskningen kan innebära någon 

olägenhet för de berörda. De aktörer som förekommer i det empiriska materialet för 

denna studie är antingen anonyma eller har själva valt att ställa upp i ett medialt 

sammanhang. Denna studie innebär inte någon olägenhet utöver vad de berörda redan 

tagit ställning om i och med att de valt att delta i detta sammanhang. Därför behöver de 

berörda inte informeras om forskningen. Det andra kravet är Samtyckeskravet. Eftersom 

det empiriska materialet inhämtas via massmedia behöver samtycke enligt 

Vetenskapsrådet inte efterfrågas. 

 

Konfidentialitetskravet kan jämföras med frågor om offentlighet och sekretess. 

Konfidentialitetskravet gäller både personuppgifter och de uppgifters som lämnas till 

forskaren. I allmänhet gäller att uppgifter skall hanteras på ett sådant sätt att enskilda 

människor inte kan identifieras av utomstående. Detta är enligt Vetenskapsrådet extra 

viktigt då det handlar om etiskt känsliga uppgifter, vilket deltagande i 

surrogatarrangemang skulle kunna tänkas vara. I detta avseende avviker denna studie 

från rekommendationerna, då personuppgifter och deras koppling till 

surrogatarrangemang redan är publicerade i massmedia. Jag anser därför inte att det är 

meningsfullt att anonymisera uppgifter som redan förekommer i svensk 

nyhetsjournalistik. 

 

Det fjärde och sista huvudkravet på samhällsvetenskapliga studier är enligt 

Vetenskapsrådet Nyttjandekravet. Detta krav gäller uppgifter om enskilda som samlats 

in för forskningsändamål. I denna studie har några sådana uppgifter inte samlats in. Det 

empiriska materialet består av redan publicerade artiklar från kommersiella medier. 
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Några uppgifter om enskilda har således inte samlats in och kan därför inte heller 

missbrukas. 
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5 Analys 

I detta kapitel redovisas följande diskursiva teman vilka jag identifierat i det empiriska 

materialet: rättfärdigandediskurs, osynlighetsdiskurs, hjältediskurs och 

normaliseringsdiskurs. 

 

5.1 Rättfärdigandediskurs 

En diskurs som jag identifierade som mycket framträdande i det empiriska materialet är 

rättfärdigandet av surrogatarrangemanget. Det sker genom att surrogatarrangemanget 

framställs som den enda möjliga utvägen efter att alla andra alternativ, inklusive att inte 

skaffa barn eller flera barn, uteslutits.  

 

- Många tror att man skaffar barn via surrogatmamma av 

bekvämlighetsskäl men det är inte bekvämt för fem öre. Det här är absolut 

sista utvägen. Jag skulle offra väldigt mycket för att gå igenom en 

graviditet och känna liv växa i min egen mage. Nu låg det i någon annans 

händer […] 

(Göteborgs-Posten, 2017-11-19, Sista utvägen) 

 

I detta citat ser man tydligt det jag menar är typiskt för vad som erbjuds läsaren av det 

empiriska materialet: det finns inget alternativ som inte leder till ett barn. I texten 

uttrycks det som att surrogatarrangemang är den absolut sista utvägen. Underförstått är 

då att alternativet att inte skaffa barn inte existerar, vilket texten bekräftar med sin höga 

modalitet då orden ”absolut sista utvägen” används. En sådan formulering lämnar inget 

tolkningsutrymmet åt läsaren utan här erbjuds läsaren en absolut ”sanning”. Bilden av 

surrogatarrangemang som enda möjliga utväg förutsätter att det finns en bild av att det 

inte är ett alternativ att leva utan barn. Är föräldrarna i artikeln heterosexuella par så 

motiveras inte detta något särskilt, vilket är ett mönster som även finns i Monica 

Johanssons (2014) avhandling I moderskapets skugga. Där skriver hon att många utgår 

från att moderskap är det primära målet i livet för kvinnor. Texten utgår till stor del 

ifrån detta och männen i de heterosexuella parens inställning till föräldraskap tas i regel 

inte upp. I de fall då föräldrarna är homosexuella män uttrycks dock deras barnlängtan 

tydligare i texten: 
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- Både jag och min bror Sigge, som har tre barn, är nog lagda åt det hållet. 

Jag har i alla fall alltid haft den längtan. Alltid haft husdjur, alltid varit 

omhändertagande. Det är nog meningen med livet att ha familj. 

(Expressen, 2017-09-16, Fredrik Eklund om tvillingarna: 

”De kommer bli väldigt bortskämda”) 

 

Skillnaden i framställning mellan de heterosexuella och homosexuella (där samtliga är 

män) föräldrarna i det empiriska materialet är intressant utifrån ett genusperspektiv. De 

heterosexuellas barnlängtan motiveras inte medans de homosexuella männens 

barnlängtan förklaras genom att drag som Jarlbro (2013) beskriver som typiskt 

kvinnliga framhävs. Vårdande och omhändertagande egenskaper är också typiska i 

framställningar av den arketyp som Lule (2001) benämner ”den goda modern”. Genom 

att de homosexuella männen tillskrivs dessa egenskaper legitimerar texterna deras 

strävan att bli föräldrar till varje pris och diskurs fungerar således konstituerande för 

manligt föräldraskap. Texten lutar sig därmed på rådande genusföreställningar som 

säger att omhändertagande och feminina egenskaper förutsätts för ett föräldraskap. 

Genom att dessa egenskaper tillskrivs mannen i texten normaliseras homosexuella män 

som föräldrar. 

 

5.1.1 Rättfärdigande genom offerarketypen 

En stor del av rättfärdigandediskursen utgår från att föräldrarna i det empiriska 

materialet framställs på ett sätt som erbjuder läsaren en bild av att de är offer. 

 

- Specialistläkaren på kliniken såg att det var fel på mina ägg, vilket hade 

missats helt av gynmottagningen. Jag hade kommit i klimakteriet tidigare, 

av okänd anledning. Därför behövde jag äggdonation, säger Hannah. 

(Aftonbladet, 2019-01-06, Josephine födde barn – åt sina 

vänner) 

 

Som man kan se av exemplet ovan beskrivs föräldrarnas situation på ett sätt som för 

mina tankar till Lules (2001) offer-arketyp. Inte nog med att de är barnlösa mot sin vilja, 

de har dessutom stött på en rad hinder på vägen i sin strävan att bli föräldrar. Texten tar 

bland annat upp oförutsedda sjukdomar som drabbat dem, långt gångna 

adoptionsprocesser som avbrutits i sista stund eller stora ansträngningar som lagts på 
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resultatlösa fertilitetsbehandlingar. Framställningen av föräldrarna stämmer också in i 

offerarketypen genom att det är deras positiva egenskaper och handlingar som läsaren 

erbjuds. Enligt Lule (2001) får denna sorts framställning oss att sympatisera med offret. 

 

Det framgår tydligt av det empiriska materialet att surrogatarrangemang uppfattas som 

något kontroversiellt. Flera av texterna tar upp argument från motståndare till 

surrogatarrangemang, men motståndet får inget ansikte i form av en intervjuperson i 

någon av dessa texter. Ett föräldrapar citeras när de uttrycker att de inte vill göra ett 

politiskt ställningstagande genom sitt agerande, utan ”vill bara ha barn precis som alla 

andra” (Sydsvenska Dagbladet, 2017-09-04, En kvinna i Mexiko hjälpte dem uppnå 

familjedröm). Genom att föräldraparet i texten framställs som några det är synd om 

erbjuds läsaren en bild av att deras beslut och handlingar är moraliskt försvarbara. 

 

5.1.2 Rättfärdigande genom moraliskt försvarbara surrogatarrangemang 

I texterna ges läsaren dessutom en bild av att surrogatarrangemang förvisso kan vara en 

moralisk gråzon, men i just detta fallet erbjuds läsaren en bild av att allting gått rätt till: 

 

De etablerade en personlig kontakt med surrogatmamman för att försäkra 

sig om att hon hade barn sedan tidigare – vilket var ett krav från 

förmedlingen, levde under goda förhållanden, inte kände sig tvingad på 

något sätt eller livnärde sig på det. 

(Sydsvenska Dagbladet, 2017-09-04, En kvinna i Mexiko 

hjälpte dem uppnå familjedröm) 

 

I citatet ovan kan man se en hög grad av instämmande i och med att föräldrarna 

försäkrade sig om att allt gick rätt till. Intressant är att liknande utläggningar 

genomgående återkommer om alla surrogatarrangemang som beskrivs i det empiriska 

materialet. Trots att surrogatarrangemangens upplägg varierar över hela skalan från 

föräldrapar som använt en barndomsvän som surrogatmoder till kommersiella 

surrogatarrangemang i Indien och Ukraina finns det alltid en medvetenhet om att någon 

annans surrogatarrangemang kan vara oetiskt, men här framställs det som att de 

blivande föräldrarna verkligen försäkrat sig om att allt gått rätt till. 
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5.2 Osynlighetdiskurs 

En diskurs som återkommer i det empiriska materialet är osynliggörandet av den kvinna 

som agerar surrogatmoder i arrangemanget. Detta manifesteras genom den låga 

transitivitet som genomgående används i det empiriska materialet då surrogatmodern 

nämns. 

 

”Till min familj: Derek, Milla och Freddy Jr. Sigge, Klas och Jannike”. 

Sigge är brorsan, Klas och Jannike föräldrarna, Derek maken och Milla 

och Freddy Jr tvillingarna som växer i surrogatmammans livmoder. 

- Vi är gravida med tvillingar, Dereks pojke och min flicka. Vi är i 20:e 

veckan i dag. Det har varit så abstrakt för oss eftersom det inte är våra 

kroppar. 

(Dagens Nyheter, 2017-09-09, Fredrik Eklund: Plötsligt stod 

jag öga mot öga med den som jag undvikit – mig själv) 

 

Citatet ovan är ett exempel bland många på hur låg transitivitet används för att 

osynliggöra surrogatmodern. Det är de blivande föräldrarna som beskrivs som gravida 

samtidigt som det växer tvillingar i surrogatmoderns livmoder, tillsynes oberoende av 

henne. De blivande föräldrarna tillskrivs här själva graviditeten, trots att ordet gravid i 

sin egentliga betydelse syftar på ett fysiskt tillstånd som ingen av de blivande 

föräldrarna befinner sig i. Som part i den pågående graviditeten framställs 

surrogatmodern som passiv. Fostren (tvillingarna) är den aktiva parten under 

graviditeten, surrogatmodern existerar endast i citatet ovan som en innehavare av en 

livmoder. Jag noterar också att man i citatet ovan använder termen surrogatmamma, 

vilket inte är representativt för hela det empiriska materialet där en stor variation 

förekommer i benämningarna av surrogatmodern. Gemensamt för benämningarna är 

dock att de i regel innebär en avpersonifiering och anonymisering av surrogatmodern. 

Lisa Kanckos (2012) skriver i sin avhandling Barnens bästa i politikens finrum att 

termen surrogatföderska används för att flytta fokus från moderskap och graviditet till 

själva födseln. I mitt empiriska material kan man se exempel på hur man går längre än 

så genom att använda begreppet surrogaten. Den benämningen är inte bara anonym 

utan saknar också genus vilket därmed framställer surrogatmodern som distanserad från 

moderskapsrollen. Framförallt är dock det återkommande mönstret att man helt 
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utesluter surrogatmodern ur sammanhanget. Vid ett tillfälle erbjuds läsaren en 

beskrivning av en fysisk bild: 

 

 […] på Instagram postade Fredrik Eklund nyligen en bild där han pussade 

 den växande magen. 

(Expressen, 2017-09-16, Fredrik Eklund om tvillingarna: 

”De kommer bli väldigt bortskämda”) 

 

I den beskrivande texten beskrivs surrogatmoderns växande mage som att den 

existerade oberoende av en kvinna som genomgår en graviditet. Inte ens vid själva 

födseln beskrivs surrogatmodern som en aktiv part, utan utelämnas oftast helt i texten: 

 

I december 2012 ringde det på Lindas mobiltelefon. Det var Dr Shivani 

som gratulerade till att deras son var född. Dagen efter reste familjen till 

Indien för att hämta Julian. 

(GT, 2014-12-13, Surrogatmamman Lindas enda hopp) 

 

Även detta exempel är typiskt för det empiriska materialet och visar hur barnet har fötts 

utan att surrogatmodern är en aktiv part rent lingvistiskt. Surrogatmoderns roll i 

surrogatarrangemanget avdramatiseras således genom att hennes perspektiv, handlingar 

och upplevelser ofta utelämnas. Flera av artiklarna i det empiriska materialet går så 

långt att de gör stork-referenser och kallar barn som tillkommit genom 

surrogatarrangemang för mirakel. 

 

5.3 Hjältediskurs 

Trots att framställningen av surrogatmodern i det empiriska materialet är anonymiserad 

och hennes roll i surrogatarrangemanget osynliggörs på flera sätt syns hon tydligt i form 

av en hjälte. Denna framställning är arketypisk på det sätt som Jack Lule (2001) 

beskriver i sin bok Daily News, Ethernal Stories : The Mythological Role of Journalism. 

 

- För mig handlar det om föräldrarna mer än om barnen, om att hjälpa dem 

att få det som de har längtat så mycket efter. 

(Dagens Nyheter, 2014-06-10, Hon föder gärna andras 

barn) 
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Enligt Lule är ”ett altruistiskt uppdrag” en av de viktiga ingående komponenterna då 

hjälte-arketypen konstrueras. Citatet ovan kommer från en intervju med en kvinna som 

driver en kommersiell surrogatförmedling och själv har fött sex barn som surrogatmoder 

i kommersiella surrogatarrangemang. Trots det framställer texten henne som någon vars 

främsta drivkraft är att vara hjälpsam, den ekonomiska ersättningen på flera hundra 

tusen kronor omskrivs inte som en drivkraft – det är ”viljan att hjälpa” som får 

surrogatmödrarna på hennes förmedling att ställa upp. Att kvinnan i artikeln också 

beskriver andra surrogatmödrarnas osjälviskhet snarare än att de själva kommer till tals 

är också typiskt. I allmänhet förmedlar texten att det är någon annan, ofta barnets 

föräldrar, som kan ge säkra besked om surrogatmoderns goda uppsåt: 

 

- Det kändes inte som att hon på något sätt blev tvingad att göra det. Hon 

sa att hon gjorde det för att hon kände en glädje över att kunna hjälpa 

någon annan. Det kändes genuint när hon sade det, mitt intryck är att 

indier är hjälpsamma, de tror på karma. 

(Göteborgs-Posten, 2017-11-19, Sista utvägen) 

 

Framställningen av surrogatmödrarna som hjältar är genomgående för hela det 

empiriska materialet, oavsett om surrogat arrangemanget i sig benämns som altruistiskt 

eller ej. Surrogatmödrarna passar också in i hjälte-arketypen genom att deras uppdrag 

avslutas i samma stund som barnet förlösts. 

 

- Det var en otrolig skillnad från när jag födde mina egna barn. När jag 

hörde Ebba skrika och Hannah och Jesper tog henne i sina armar var det 

helt naturligt. Hon var inte mitt ansvar längre, jag lämnade bara tillbaka 

henne, säger Josephine. 

(Aftonbladet, 2019-01-06, Josephine födde barn – åt sina 

vänner) 

 

Citatet ovan, från en text som beskriver ett altruistiskt surrogatarrangemang, visar på 

detta. Hjälten får försvinna ur historien och återvända hem, precis som Lule (2001) 

beskriver att hjälte-arketypen gör. I de allra flesta fallen innebär detta inte bara att 
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surrogatmodern inte längre rapporteras om, utan det beskrivs att hon i de flesta fallen 

försvinner helt ur barnet och resten av familjens liv. 

 

5.4 Normaliseringsdiskurs 

Ett tydligt exempel på normaliseringsdiskurs finns i Aftonbladets artikel ”Josephine 

födde barn – åt sina vänner” (2019-01-06). Där har man valt att avsluta artikeln med ett 

stycke om hur surrogatarrangemang fungerar i praktiken. Under rubriken 

”Surrogatmödraskap i Sverige – Så funkar det” redogör texten för hur en jurist svarar på 

frågor om hur man kan genomföra ett surrogatarrangemang i Sverige utan att bryta mot 

lagen. På så vis normaliserar inte bara Aftonbladet surrogatarrangemang, utan är en 

aktör som aktivt väljer att informera om vad man skall tänka på om man, som 

Aftonbladet formulerar det, ”funderar på surrogatmödraskap”. Liknande information 

och hjälp finns på flera ställen i det empiriska materialet.  

 

Huruvida surrogatarrangemang är moraliskt försvarbara tas i regel inte upp i detalj eller 

som en konkret frågeställning i det empiriska materialet, även om några undantag finns. 

Genomgångende är dock att texten klargör att det finns en problematik. Exakt vad som 

kan vara problematiskt beskrivs inte. Istället för att problematisera och utforska 

surrogatarrangemangens potentiella baksidor så gör artiklarna ett hopp direkt till varför 

några baksidor inte finns i det aktuella fallet. Som jag visat under rubriken 

”Rättfärdigandediskurs” finns det i erbjudandet till läsaren alltid skäl till att de 

arrangemang som förekommer i det empiriska materialet är mer moraliskt försvarbara.  

 

5.4.1 Alla är vinnare 

Som man kan se i följande exempel så framställs surrogatarrangemangen som 

försvarbara även i de fall de är av ett upplägg som är omdebatterat i samhället i övrigt. 

 

- Vi hade många tankar om det innan, i ett land som Indien fick vi veta att 

det är en sådan konkurrens och så fattigt, så att få det ekonomiska 

försprånget är för många familjer fantastiskt. Man kan hjälpa en familj 

samtidigt som de hjälper oss. Man kallar det ofta människohandel, 

speciellt i Indien, men ägg- och spermadonation är väl också en sorts 

människohandel. Vart går gränsen? 

(Kvällsposten, 2015-07-30, ”Plötsligt blev vår familj tre”) 
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Genom att erbjuda läsaren föräldrarnas rättfärdigande beskrivning av 

surrogatarrangemang förmedlas en bild av att surrogatmoderskap inte behöver vara 

problematiskt i sig. Arrangemanget beskrivs som ett ömsesidigt utbyte mellan två 

familjer där alla är vinnare. På så vis används diskurs för att omforma sociala praktiker. 

I artikeln som citatet kommer från tar problematiseringen av surrogatarrangemang slut i 

och med den retoriska frågan ovan. Istället går texten vidare och beskriver föräldrarnas 

arbete för att hjälpa andra som funderar på att skaffa barn genom surrogatarrangemang. 

  

I det empiriska materialet finns det en artikel där reportern faktiskt varit på plats i Indien 

och intervjuat aktörer i kommersiella surrogatarrangemang. Till viss del problematiserar 

texten i artikeln de kommersiella arrangemangen och belyser mer konkret än andra 

texter surrogatarrangemangens baksidor. Men även här ger erbjudandet till läsaren en 

bild av att de moraliska betänkligheter man kan ha om surrogatarrangemang vägs upp 

av den stora nyttan de gör för de inblandade parterna. Enligt framställningen i texten får 

föräldrarna sitt efterlängtade barn, barnet beskrivs som extra älskat eftersom att det 

också beskrivits som särskilt efterlängtat. För surrogatmoderns del beskriver texten hur 

hon kan lyfta sin egen familj ur fattigdom. Därmed erbjuds läsaren en bild av att 

föräldrarna, barnen och surrogatmodern lämnar arrangemangen som vinnare: 

 

Allt detta till trots så bringar surrogatindustrin förstås enorm lycka till de 

som längtar efter ett barn. […] Ersättningen på 350 000 rupier, eller 

52 000 kronor, skulle ta henne närmare åtta år att tjäna ihop som 

dagisfröken. Och Pooja drömmer om ett nytt hus och utbildning åt barnen. 

 (Ottar, 2011 nr 1, Att hyra en livmoder) 
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6 Slutsats och diskussion 

6.1 Slutsats 

Denna studie har undersökt hur surrogatmödraskap framställs i svensk 

nyhetsjournalistik genom att analysera längre artiklar från svensk dagspress med hjälp 

av Faircloughs tredimensionella modell för kritisk diskursanalys. För att besvara min 

huvudfråga har jag dessutom undersökt hur surrogatarrangemang representeras, vilka 

identiteter som konstrueras för textens aktörer samt hur relationerna mellan textens 

aktörer framställs. I min analys av det empiriska materialet har jag identifierat fyra 

diskursiva teman som tillsammans besvarar mina analysfrågor. 

 

Analysen visar att surrogatmödraskap framförallt framställs genom att själva 

arrangemanget skildras, snarare än surrogatmödraskap eller surrogatmodern.  

Framställningen av surrogatarrangemang i det empiriska materialet utgår framförallt 

från föräldrarnas berättelse och perspektiv. I denna berättelse framställs 

surrogatarrangemang som något positivt som har möjliggjort en glädjande vändning 

med ett lyckligt slut efter en lång barnlängtan eller kamp mot ofrivillig barnlöshet. Även 

om framställningen utgår från föräldrarnas perspektiv tydliggörs det att alla inblandade 

parter går ur arrangemanget som vinnare. Trots att surrogatarrangemang framställs som 

något positivt beskrivs det som en sista utväg, något man inte skulle använda sig av om 

man inte såg sig som tvungen. Av framställningarna i det empiriska materialet framgår 

det att det finns kritik mot surrogatarrangemang men läsaren erbjuds en bild av att de 

porträtterade surrogatarrangemangen är moraliskt försvarbara och att allt gått rätt till. 

 

I framställningen av surrogatarrangemang konstrueras olika identiteter för textens 

aktörer. Jag har i analysen av det empiriska materialet identifierat en rad olika 

arketypiska beskrivningar som enligt Lule (2001) är vanligt förekommande i 

nyhetsjournalistik. Framställningen av föräldrarna i arrangemangen erbjuder läsaren en 

bild av att de är oskyldiga offer. I beskrivningarna av föräldrarna fokuserar texterna på 

modern i de fall föräldrarna är heterosexuella. Då föräldrarna är homosexuella män 

fokuserar framställningen på att konstruera dem med stereotypt feminina egenskaper. 

Surrogatmodern framställs som en hjälte som osjälviskt ställer upp och hjälper. I 

beskrivningar av surrogatmodern framhävs hennes altruistiska motiv, trots att stora 

ekonomiska ersättningar ofta är inblandade. Framställningen av surrogatmodern är 
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oftast anonym och hon kommer i regel inte själv till tals i texten. I förhållande till 

surrogatmodern framställs föräldrarna som väldigt måna om att hennes intressen tas 

omhand och att hon ingått i arrangemanget av egen fri vilja. Barnen som tillkommit 

genom surrogatarrangemang framställs som väldigt efterlängtade. 

 

6.2 Slutdiskussion 

Som jag visat i analysen av det empiriska materialet förmedlar den svenska 

nyhetsjournalistik jag undersökt en övervägande positiv bild av surrogatarrangemang. 

Innan jag påbörjade analysen hade jag förväntat mig en betydligt mer nyanserad och 

problematiserad bild av surrogatarrangemang och surrogatmödraskap. De arrangemang 

som beskrivs är ju trots allt inte möjliga att genomföra i Sverige inom lagens ramar. 

Särskilt förvånad blev jag över hur självklart de kommersiella surrogatarrangemangen 

beskrivs och hur liten skillnaden var i framställningen mellan de kommersiella och de 

altruistiska arrangemangen. Där jag hade väntat mig en kritisk följdfråga i texterna, 

bekräftade reportern snarare de intervjuade föräldrarnas världsbild. Jag tror att en viktig 

orsak till att framställningen är övervägande positiv är vilka intervjupersoner man har 

valt till texten. Vanligast är att det endast är de lyckliga föräldrarna som själva valt att 

vara med i ett reportage som kommer till tals i texten. Även när surrogatmödrar kommer 

till tals i texten är det i kontexter där man svårligen kan förvänta sig att de skulle 

uttrycka något negativt om surrogatarrangemang eller sina erfarenheter. Då 

surrogatmödrarna som kommer till tals är kommersiella har de valts ut av kliniken och 

intervjuats på kliniken och fungerar därför snarare som talespersoner för ett företag än 

som privatperson med erfarenhet av surrogatmödraskap. I det empiriska materialet kan 

man tydligt se att rättfärdigandediskursen är en central del av framställningen av 

surrogatarrangemang. Ur den kontexten är det naturligt att tänka sig att surrogatmoderns 

altruistiska inställning och önskan att hjälpa ett barnlöst par snarare är en bild som säljs 

som en del av arrangemanget. Utan surrogatmoderns frivillighet och osjälviskhet är det 

svårare att framställa surrogatarrangemanget som rättfärdigat ur ett moraliskt 

perspektiv. 

 

Med förståelse för hur rättfärdigandet av surrogatarrangemang genomsyrar det 

empiriska materialet blir det också för mig naturligt varför frågor om ekonomi tar så 

liten plats i texten. I det empiriska materialet beskrivs surrogatarrangemang som 

kostsamma oavsett om de är altruistiska eller kommersiella, men efter att detta 
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klargjorts så lägger texterna i regel inte mer tid på att utforska kostnaderna för 

surrogatarrangemangen. Detta är enligt mig helt naturligt då det hade talat emot flera av 

de diskursiva teman som är bärande i framställningen av surrogatarrangemangen. Hade 

framställningen av surrogatmodern betonat vikten av ekonomisk ersättning som 

drivkraft för henne hade det varit svårare att konstruera henne som en altruistisk 

osjälvisk hjälte. Om texterna hade framställt ekonomin som mer central hade det också 

kunnat väcka en diskussion om prostitution och människohandel som inte går ihop med 

rättfärdigandediskursen. Jag tycker egentligen inte att det är konstigt att 

framställningarna är så pass positiva eftersom att texten framförallt framställer individer 

vars högsta dröm gått i uppfyllelse och deras perspektiv. Eftersom detta perspektiv 

dominerar erbjudandet till läsaren tror jag att det finns en risk att läsaren inte får 

förståelse för att bilden kan se annorlunda ut ur ett samhällsperspektiv. Det kan i sin tur 

leda till att läsarna får en onyanserad helhetsbild av vad surrogatarrangemang innebär 

vilket i förlängningen kan påverka inställningen till surrogatarrangemang i samhället. 

Den positiva framställningen av surrogatarrangemang kan kanske också leda till en 

förändring i samhället så att de surrogatarrangemang som faktisk genomförs omfattas av 

tydligare regler. 

 

I de kommunikativa händelserna jag analyserat används diskurs både för att förändra 

och upprätthålla sociala praktiker. Ett enligt mig starkt exempel på detta är hur 

moderskapet som norm för kvinnor upprätthålls i den analyserade texten. Som 

Johansson (2014) skriver i sin avhandling finns det en stark föreställning om moderskap 

som det primära målet i livet för kvinnor. Texten i det empiriska materialet upprätthåller 

okritiskt den rådande diskursordningen i denna fråga. Bilden som läsarna erbjuds är 

därmed att det är naturligt för kvinnor att bli mödrar och att det är rimligt att utforska 

varje möjligt alternativ för att bli förälder. Ur ett samhällsperspektiv kan jag föreställa 

mig att detta upprätthåller en press på kvinnor att bli föräldrar. För kvinnor som inte kan 

eller vill bli föräldrar innebär det att de kan uppfattas som normavvikande och behöva 

förklara och försvara att de lever utan barn. 

 

I framställningen av homosexuella män som föräldrar finns det däremot en hög grad av 

förändringsvillighet och diskurs konstituerar normerna kring vem som förväntas vara en 

bra förälder. Detta sker genom att texten förmedlar en bild av männens vårdande 

egenskaper som liknar de stereotypt kvinnliga drag som man kan se i Lules (2001) 
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beskrivning av arketypen ”den goda modern”. Denna framställning har inte bara bäring 

på manligt homosexuellt föräldraskap genom surrogatarrangemang. Jag tror att den är 

del av en större diskurs som utmanar den rådande föreställningen om att det måste 

finnas en moder för att ett föräldraskap skall vara lyckat. Genom att män beskrivs med 

egenskaper som traditionellt betraktas stereotypt feminina förskjuts också bilden av vem 

som kan vara feminin. Å andra sidan är alla män i det empiriska materialet som 

porträtterats som mer feminina homosexuella vilket kan förstärka fördomen att 

homosexuella män är feminina och att föreställningen att det alltid finns en feminin 

person i homosexuella relationer. Dessa beskrivningar cementerar således uppfattningen 

att det behövs en modersfigur i varje föräldraskap. I förlängningen, när homosexuella 

män som föräldrar blivit mer accepterade, kan jag tänka mig att framställningen av dem 

kommer att fokusera mindre på deras feminina egenskaper och mer på deras goda 

egenskaper som föräldrar. 

 

Ett problem jag upplevt med denna studie är att bristen på tidigare forskning inom 

området har gjort det svårare att värdera mina egna slutsatser. Det kan självklart ha en 

koppling till att surrogatarrangemang som företeelse är relativt nytt och ovanligt. Det 

innebär i sin tur också att de flesta saknar en egen erfarenhet eller koppling till ämnet. 

Därför kan man förvänta sig att allmänhetens uppfattning om surrogatmödraskap och 

surrogatarrangemang till största del formas av vad de kommer i kontakt med genom 

journalistiken. Som jag har visat är denna bild övervägande positiv. För att få en mer 

nyanserad bild av ämnet måste läsaren alltså själv söka information aktivt. 

 

6.3 Förslag till vidare forskning 

Inom svensk journalistikforskning har, så vitt jag kunnat finna, ämnet 

surrogatmödraskap inte undersökts tidigare. Det innebär att det finns gott om uppslag 

för den som vill fördjupa sig inom området. Jag har i denna studie analyserat hur 

surrogatmödraskap framställs i längre artiklar i svensk tryckt press. Som jag tidigare 

konstaterat tycks det inom ramarna för detta format inte finnas utrymme för kritiska 

röster. Det kan dock inte uteslutas att den helhetsbild som erbjuds till 

mediekonsumenten hade sett annorlunda ut om även andra medier analyserats. Därför 

föreslår jag att ämnet kan utforskas ytterligare genom att framställningen av 

surrogatmödraskap eller surrogatarrangemang i ett större antal massmedier studeras.  
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Eftersom surrogatarrangemang är ett relativt nytt fenomen kan man inte heller utesluta 

att rapporteringen om surrogatarrangemang förändras över tid. En sådan förändring 

skulle både kunna ha kopplingar till att surrogatarrangemang blir vanligare eller mer 

känt. Ett annat intressant uppslag för framtida forskning skulle därför kunna vara att 

undersöka om någon sådan förändring över tid sker, både vad gäller omfattningen av 

rapporteringen och hur framställningen av surrogatarrangemang ser ut. 
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