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Abstract 

Author: Angelica Elljung and Sofie Johnsson 

Title: A childs right to have parents or parents right to have children? 

A qualitative study about politicians´ standards on parenting and family in the debate about 

assisted reproduction of single woman and surrogacy  

Supervisor:  

Assessor: 

This study is based on how politicians’ standars were represented in the debate about assisted 

reproduction of single women and surrogacy in Sweden. And also which arguments the 

politicians performed on both issues. The study was based on the protocol 2011/12:91 from 

the parliamentary debate in Sweden. The aim of the study was to examine political standards 

is identified according to parenting and family in the assisted reproduction and surrogacy 

debate. The empirical material has been analyzed through social constructivism as a theory 

and standard critical perspective related to normality. Argument analysis was used as a 

method to identify pro et contra arguments on the issues. Two theses from the protocol 

2011/12:91 was identified and analyzed. The first thesis was "Every child has a right to have 

both a mother and a father" and the second thesis was, "Every human should have an 

opportunity to have children". Pro arguments to the first thesis was that a child has a right to 

know its genetic origin and to be nursed by both its parents as far as possible. They meant that 

the traditional family constellation with a mother and a father is a good family to raise a child 

within. Contra arguments in this issue also meant that the child has a right to know its genetic 

origin, and therefore should get this right in Sweden to reduce the risk that mothers get 

infertility treatment abroad with a donor that is anonymous. Additional contra arguments in 

this thesis was that the most important thing for a child is to grow up in a family with love and 

care, regardless of family constellation. Pro arguments to the last thesis, “Every human should 

have an opportunity to have children” was that it is a biological instinct to reproduce and 

politicians should therefore not stand in the way by prohibiting single women to get assisted 

reproduction. Contra argument to this thesis was that parenting is an impossible question to 

fairness. They meant that if you do not have the physical ability to have children, society 

should not help you with this matter. They also meant that if we legislate surrogacy in Sweden 

it is a big risk that women become a commodity in the matter. And this risk outweigh parents’ 

desire to have children. 
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1.Problemformulering 

Normer och normalitet inom socialtjänstens praktiska verksamhet utgör grunden för flera 

forskningsstudier inom socialt arbete. (Johansson 2006; Järvinen & Mortensen 2005; 

Svensson 2007). En norm sätter gränser för vad som betraktas som normalt respektive 

avvikande. Genom normer ställs förväntningar på hur den enskilde individen ska bete sig och 

vilken livsstil denne ska ha (Sörensdotter 2010). 

Bangura Arvidsson (2003) visar i sin studie att normer inom familjepolitiken går att återfinna 

tillbaka i historien och som spelat en betydande roll för hur politiken och insatser bedrivits i 

Sverige. Ett exempel på detta är hur staten på 1900-talet fostrat män till att ta ansvar för sina 

barn. Dessa insatser riktades mot barn som var födda utanför äktenskapet och innebar att den 

biologiska fadern hade en försörjningsplikt även för dessa barn (Bangura Arvidsson 2003). Ett 

annat exempel är hur politiker genom införandet av föräldraförsäkringen år 1974 som innebar 

lika rätt att ta ut föräldraledighet försökt påverka fäder till att ta ett större omvårdnadsansvar 

för barnen. Andelen fäder som tar ut föräldraledighet var till en början endast 5 procent. 

Denna siffra har emellertid stigit och är ett tecken på hur politiska normer påverkar 

föräldraskapet i Sverige (Johansson & Klinth 2008).  

Assisterad befruktning och surrogatmoderskap är idag en aktuell fråga inom familjepolitiken. 

Frågan är intressant då den tar upp vad som betraktas som en normal familj. I Sverige kan 

idag kvinnliga homosexuella par samt heterosexuella par i enlighet med lagen SFS 2006:351 

få hjälp med att skaffa barn genom assisterad befruktning. Det finns dock människor som inte 

har laglig rätt att skaffa biologiska barn genom assisterad befruktning eller 

surrogatmoderskap. Individer inräknade i denna grupp är ensamstående kvinnor, 

ensamstående män eller manliga homosexuella par. 

I Sverige lever i dag mer än en tredjedel av befolkningen i andra familjekonstellationer än den 

traditionella kärnfamiljen (Johansson 2009). Nutidens familjer diskuteras ofta i termer av 

nätverksfamiljer eller länkade familjer. Ett barn kan växa upp med flera vuxna i sin närhet, 

med en moder och en styvfader eller en fader och en styvmoder, eller med både och. Ett barn 

kan också växa upp med en ensamstående förälder eller i en regnbågsfamilj med två mödrar 

eller två fäder (Bergman, Eriksson & Klinth 2011).  Kärnfamiljen anses inte heller vara 

nödvändig idag för att människor ska kunna reproducera sig utan antas istället vara en socialt 

konstruerad samlevnadsform. Det krävs en befruktning för att ett barn ska bli till vilket idag 
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kan ske genom samlag men också insemination (Bekkengen 2011). I Sverige finns det dock 

fortfarande en benägenhet att bruka familjebegreppet fyrkantigt. När det i vardagen talas om 

familj är det nära förankrat med kärnfamilj, mamma, pappa och barn trots att kärnfamiljen i 

Sverige idag inte längre är lika vanlig som för några decennier sedan (Bäck-Wiklund & 

Bergsten 1997).  

Riksdagen har efter en debatt den 29 mars 2012 bifallit att ta fram ett lagförslag angående 

ensamstående kvinnors möjlighet att få tillgång till assisterad befruktning. I riksdagen bifölls 

även att regeringen förutsättningslöst skulle utreda de olika aspekter som fanns kring 

surrogatmoderskap.  

Studiens syfte är att identifiera de normer gällande familj och föräldraskap som finns hos 

riksdagsledamöter utifrån den riksdagsdebatt som hölls den 29 mars 2012 om assisterad 

befruktning för ensamstående samt tillåtandet av surrogatmoderskap. Studiens teoretiska 

utgångspunkt kommer vila på en socialkonstruktivistisk ansats för att kunna analysera hur 

föreställningar/normer konstrueras i debatten. Det normkritiska perspektivet kommer även 

användas med syftet att identifiera och ifrågasätta de normer som framträder i debatten 

gällande familj och föräldraskap och hur man genom dessa normer i sin tur skapar avvikare i 

förhållande till det som anses normalt. När normer synliggörs blir dessa möjliga att 

problematiseras och ifrågasättas (Elmeroth 2012). 

2. Syfte och frågeställningar  

Att utifrån en riksdagsdebatt om assisterad befruktning och surrogatmoderskap identifiera 

normer om familj och föräldraskap. 

Vilka normer kan identifieras gällande familj i debatten? 

Vilka normer kan identifieras gällande föräldraskap i debatten? 

3. Disposition 

Avsnitt 4 syftar till att ge bakgrundsinformation kring assisterad befruktning och 

surrogatmoderskap. Tidigare lagar och betänkande presenteras, utskottets betänkande som 

föreligger den aktuella debatten samt Statens medicin-etiska råds rapport gällande 

surrogatmoderskap beskrivs. 
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Avsnitt 5 behandlar relevant forskning för vår studie i form av konstruktioner och normer 

gällande familj och föräldraskap. 

Avsnitt 6 beskriver socialkonstruktivismen, det normkritiska perspektivet och förklarar 

begreppet normalitet. Den vetenskapsteoretiska ansats som används i denna studie är 

socialkonstruktivismen och det normkritiska perspektivet används i syfte att synliggöra 

normer. 

Avsnitt 7 behandlar studiens metodologiska val och analysverktyg vilket är 

argumentationsanalys. Avsnittet behandlar även den kritik som kan riktas mot det 

metodologiska valet och studiens strävan efter att undvika dessa. Urvalet som gjorts i denna 

studie presenteras, begreppen validitet och reliabilitet diskuteras och de etiska överväganden 

som gjorts i studien redovisas. 

Avsnitt 8 är den del av studien där analysen redovisas. Först presenteras de två valda teserna 

och dess pro- och contra argument för att sedan relateras till tidigare forskning och vald teori. 

Avsnitt 9 avslutar studien med en diskussion där relevanta resultat sammanfattas och 

diskuteras. 

4. Bakgrund kring assisterad befruktning samt 

surrogatmoderskap 

Detta avsnitt syftar till att sätta in läsaren i den kontext som den följande riksdagsdebatten 

vilar på.  Tidigare betänkande och bestämmelser kring assisterad befruktning, Utskottets 

betänkande som ligger till grund för den aktuella riksdagsdebatten samt Statens medicin-

etiska råds rapport gällande surrogatmoderskap presenteras i detta avsnitt. 

4.1 Bakgrund 

Lagstiftningen gällande assisterad befruktning har förändrats över tid i Sverige. För att få 

insemineras år 1985 som kvinna var hon tvungen att vara gift eller sambo samt ha makens 

eller sambons samtycke till inseminationen. År 1989 den första januari lagstadgades rätten om 

befruktning utanför kroppen. Denna lag innebar att kvinnan fick sitt ägg befruktat utanför sin 

kropp med avsikt att få barn. Denna behandling fick endast genomföras om kvinnan var gift 

eller sambo och ägget skulle vara kvinnans egna och befruktat med makens eller sambos 

spermier. År 2003 den första januari breddades lagen så att det blev möjligt för par att 
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använda ägg och/eller spermier som kom från andra än paret. År 2005 den första juli blev det 

lagligt för kvinnliga homosexuella par att i Sverige insemineras eller få befruktning utanför 

kroppen (Socialutskottets betänkande 2011/12:SoU26). 

4.2 Socialutskottets betänkande 2011/12:SoU26 

Socialutskottets betänkande 2011/12:SoU26 ligger till grund för riksdagsdebatten som 

analyseras i föreliggande studie. Utskottet konstaterar i det nämnda betänkandet att dagens 

familjer kan se ut på en mängd olika sätt. Idag växer barn växer upp i andra 

familjekonstellationer än den traditionella kärnfamiljen. Dagens regelverk anses bristfälligt då 

det görs skillnad mellan pars och ensamståendes möjligheter till att skaffa barn. Utskottets 

förslag till riksdagen är således att regeringen ska vidta de utredningsåtgärder som är 

nödvändiga för att sedan återvända till riksdagen med ett lagförslag som ger ensamstående 

kvinnor samma rätt till assisterad befruktning som par enligt gällande lag. 

Gällande surrogatmoderskap finner utskottet det nödvändigt att mer förutsättningslöst utföra 

en prövning utifrån ett vitt perspektiv för att se över vad surrogatmoderskap skulle innebära. 

Undersökningar bör göras utifrån de juridiska och etiska frågeställningarna, ekonomiska 

överväganden samt ta hänsyn till internationella förhållanden. I denna prövning bör även 

frågan om hur regleringen i Sverige ska se ut för de barn som blivit till genom 

surrogatmoderskap i andra länder. Utskottets förslag är således att riksdagen ska meddela 

regeringen att vidta sådana utredningsåtgärder (Socialutskottets betänkande 2011/12:SoU26). 

4.3 Statens medicin-etiska råd (SMER) 

Det finns ett rådgivande organ till regeringen som heter Statens medicinsk-etiska råd 

(kommer hädanefter att refereras till som SMER) och som bildades 1986. SMER har som 

syfte att rådgöra regeringen i frågor som är medicin-etiska utifrån ett övergripande 

samhällsperspektiv samt förmedla information och idéer och stimulera diskussioner om ny 

medicinsk forskning och praxis (Socialutskottets betänkande 2011/12:SoU26). 

I slutet av februari 2013 kom Statens medicin etiska med en ny rapport gällande assisterad 

befruktning. I denna anser merparten av SMER att ett altruistiskt surrogatmoderskap bör bli 

lagligt i Sverige om surrogatmodern och de tilltänkta föräldrarna har en nära relation till 

varandra. Ett altruistiskt surrogatmoderskap innebär att surrogatmodern inte ges någon 

ersättning för att hon är surrogatmoder. SMER anser också att en individuell prövning bör ske 
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av alla fall. Detta för att de inblandade ska få stöttning och rådgivning (SMER rapport 

2013:1). 

I ett yttrande under hösten 2012 har SMER påtalat vikten av att de barn som föds via 

surrogatmoderskap i länder utanför Sverige måste få samma rättsligt skydd som övriga 

svenska barn, vilket situationen inte är i dagsläget. Rådet anser att de barn som kommer till 

med hjälp av assisterad befruktning ska få sin rätt att känna till sitt ursprung stärkt till skillnad 

ifrån den lagstiftning som finns idag. Detta med utgångspunkt i barnets bästa. Föräldrar bör 

därför på ett tidigt stadie berätta för barnen om deras ursprung. Likaså anser rådet att donation 

av befruktade ägg bör legaliseras i Sverige, då rådet menar att genetiska samband mellan barn 

och föräldrar inte väger lika tungt för barnets välmående som sociala samband (SMER rapport 

2013:1). 

En förutsättning för att tillåta surrogatmoderskap anser rådet är att surrogatmodern bör ha 

varit gravid tidigare och har egna barn. De anser också att hon inte bör vara genetisk mor till 

det blivande barnet. För de manliga homosexuella paren är surrogatmoderskapet en möjlighet 

till att få barn (SMER rapport 2013:1). 

Att surrogatmoderskap inte ska tillåtas i Sverige anser endast en minoritet i SMER. Enligt 

minoriteten i rådet föreligger det en bristande kunskap avseende de psykologiska 

konsekvenserna för både surrogatmodern och de barn som fötts genom olika typer av 

surrogatöverenskommelser. De anser också att det är svårt att garantera att den tilltänkta 

surrogatmodern utifrån eget val samtyckt till att bli surrogatmoder. Metoden strider mot 

människovärdesprincipen, i det avseende att en individ används som medel för andra 

människors mål. Rådet anser vidare dessutom att om altruistiskt surrogatmoderskap tillåts är 

sannolikheten att det skapas en acceptans som får konsekvenser i form av att kommersiellt 

surrogatmoderskap kan legaliseras. Med exploatering av socialt och ekonomiskt utsatta 

kvinnor som överhängande risk. En annan överhängande risk är att det tilltänkta barnet 

riskerar att drabbas av konflikter om surrogatmodern ångrar sig och inte vill överlämna 

barnet. Eller också att de tilltänkta föräldrarna ångrar sig och inte längre vill ha barnet när det 

blivit till. Inte heller går det att veta hur det blivande barnet upplever sin situation när 

surrogatmodern inte knyter an till det blivande barnet under graviditeten och vad vetskapen 

för barnet om att ha blivit född av en annan kvinna än sin moder innebär för denna (SMER 

rapport 2013:1). 



 

6 
 

5. Tidigare forskning 

I detta avsnitt kommer utvald forskning beskrivas i syfte att belysa hur föreställningar och 

normer av faderskap och moderskap förändrats över tid och även påverkat familjebildandet i 

Sverige fram till idag.  

5.1 Statens reglering av föräldraskap 

I Berglunds (2007) avhandling beskrivs hur synen på föräldraskapet förändrats över tid och 

hur den grundläggande föreställningen om mäns respektive kvinnors föräldraroller under 

1800-talet har präglats av en uppdelning mellan manligt och kvinnligt. Där männens arena var 

samhället och det publika, var kvinnans arena hemmet. Istället för att se likheterna, det vill 

säga det som förenar moderskap och faderskap har olikheterna uppmärksammats. Fädernas 

roll inom familjen reducerades under 1800-talet till att endast innefatta ett försörjningsansvar 

för familjens medlemmar. 

5.1.1 Den oansvarige fadern 

Bangura Arvidssons (2003) avhandling som handlar om ifrågasatt faderskap, det vill säga 

fäder till barn vars hemmiljö ifrågasatts och utretts, tar hon upp hur staten med hjälp av olika 

socialpolitiska interventioner under 1900-talet fostrat män till att ta sitt fadersansvar.  

Insatserna riktades gentemot fäder till utomäktenskapliga barn. År 1918 infördes en lag för att 

utreda och fastställa faderskap till barn som föddes utanför äktenskapet. Sverige låg i 

framkant med denna reglering i förhållande till övriga delar av världen. Den biologiska fadern 

prioriterades även om han inte bar en vilja att axla föräldraansvaret även de gånger det fanns 

en annan man som på tagit på sig det sociala föräldraansvaret. Detta var en uppmaning ifrån 

statens sida gentemot de enskilda föräldrarnas, nämligen att ordna det för sina barn oberoende 

av om de var födda inom eller utom äktenskapet. Barnavårdsmyndigheten utredde huruvida 

fäderna bar en ovilja eller oförmåga att betala underhåll. Ovilja ansågs acceptabelt av 

barnavårdsmyndigheten, lättja däremot sågs inte med blida ögon. I Sverige problematiserades 

männens utomäktenskapliga sexualitet samt försörjningsansvaret för de barn som tillkom 

utifrån dessa omständigheter politiskt. Barn som fötts utanför äktenskapet var inte jämställda 

med barn födda inom äktenskapet. Ett exempel på detta var att de utomäktenskapliga barnen 

inte hade rättigheten att erhålla sin fars efternamn. Och även om barnen tillförsäkrades 

underhåll hade de inte någon arvsrätt efter sin far. Detta särskiljande mellan de 

utomäktenskapliga och inomäktenskapliga barnen kunde härledas till idén om att familjens 
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legitima ställning inte skulle undergrävas. Fäder till de utomäktenskapliga barnen hade inget 

vårdnads- eller förmyndarskap gentemot sina barn utan det tillföll modern. Vid 

inomäktenskapliga barn hade dock fadern detta.  

5.2 Den omsorgsfulla fadern 

Det var först i samband med införandet av Föräldrabalken år 1969 som de utomäktenskapliga 

barnen familjerättsligt likställdes med barn födda inom äktenskapet. Frånskilda och ogifta 

föräldrar fick 1976 möjlighet att dela vårdnadsansvaret för barnet även om föräldrarna inte 

bodde tillsammans med barnet. Lagen tillkom till stor del då beslutsfattare ansåg att det var 

förenligt med barnets bästa att ha en relation till sin biologiska fader. Barnets rätt att ha en 

relation till sin fader blev en viktig del i den svenska familjelagstiftningen.  På 1980- talet 

kom forskning kring fäder och deras närvaro för barnen. Denna forskning kom att innebära en 

förändring på den sociala arenan då den vårdande och omsorgsfulla fadern framträdde. 

Forskningen visade nämligen att även en fader kunde ta hand om sitt barn på ett adekvat sätt. 

Den moderna psykologiska forskningen menade att fäder inte var mindre lämpade att vårda 

sina små barn än modern (Bangura Arvidsson 2003). Under 1980-talet skapades 

föräldrabegreppet. Mycket talar för att detta skedde i samband med att föräldraförsäkringen 

infördes och därmed ett jämställt tänkande kring moders- och faderskap (Scheffer Kumpula 

2000). Johansson och Klinth (2008) som i sin studie studerat hur män konstruerar faderskap i 

spänningsfältet mellan samhälleliga visioner och levd verklighet tar upp hur 

föräldraförsäkringen som trädde i kraft år 1974 innebar lika rätt för föräldrar att ta ut 

föräldraledighet. Den skapades i syfte att förändra mäns inställning och förhållningssätt till 

hushållsarbete och vårdande av barn. Inga män hade tidigare i historien haft denna möjlighet 

och föräldraförsäkringen var därmed internationellt unik. Undersökningar som gjorts i Sverige 

sedan 1980-talet påvisar att fäder har en positiv inställning till föräldraledighet men 

motsägelsefullt nog har inte fäderna nyttjat sin möjlighet till föräldraledighet. Under 80-talet 

användes endast 5 procent av den totala ersättningstiden av fäderna. Anledningen att så få 

män nyttjat sin rätt till pappaledighet har ansetts vara ett attitydproblem. För att förändra detta 

attitydproblem har en mängd kampanjer och andra insatser som syftat till att påverka fädernas 

attityd till föräldraledighet genomförts. Denna siffra har emellertid stigit och 2004 har 18,7 

procent av fäderna nyttjat ersättningstiden. År 2011 hade siffran stigit till 24 procent enligt 

Statistiska centralbyrån. Då antalet fäder som tog ut föräldraledighet inte motsvarade 

politikernas förväntningar blev detta inledningen till en intensiv politisk debatt med ett 

omfattande reformarbete som bland annat innebar att en statlig utredning år 1975 föreslog en 
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avsatt pappamånad som endast skulle kunna brukas av fadern. Detta skulle innebära att av de 

åtta månaderna var en av dessa vigda åt fadern medan de resterande fick fördelas enligt 

föräldrarnas önskemål. Detta skulle visa sig vara en kontroversiell politisk fråga och det 

dröjde 20 år innan den obligatoriska pappamånaden trädde i kraft. 

Relationen mellan fadern och barnet har förändrats där den tillskrivits mer betydelse där 

fadern ses som en likvärdig omsorgsgivare. På den diskursiva nivån kan man inte bara se 

bilden av ”den jämställde och omsorgsgivande fadern” utan den bör kompletteras av ”den 

biologiska fadern”. Denna diskurs innebär ett antagande om fundamentala könsskillnader som 

speglas i föräldraskapet och där den manliga förebilden tillskrivs stor betydelse (Johansson 

2006). 

5.3 Den ensamstående modern 

Barnavården i början på 1900-talet präglades av ett moraliskt synsätt där arbetarklassens barn 

hade ett behov av att fostras till att inordnas i den rådande samhällsordningen. Av de barn som 

omhändertogs under denna tid var det mestadels barn till ensamstående mödrar som 

omplacerades från sina familjer. Ensamstående mödrar var en av de största grupperna som 

mottog fattigvård. Barndödligheten var även högre i denna grupp till skillnad mot de barn som 

levde i en familj med två föräldrar (Johansson 2006).  

Under 1900-talet utvecklades demokratin i Sverige och välfärdsstaten växte fram, där den 

generella familjepolitiken spelade en stor roll. Kvinnors förvärvsarbete ökade genom att 

barnomsorgen utvecklades. Oplanerade barn minskade genom preventivmedel och tillåtandet 

av aborter. Likaså började föräldrar bo tillsammans utan att vara gifta.  Kategorierna ”ogifta 

mödrar” samt ”utomäktenskapliga barn” fick mindre betydelse på en diskursiv nivå och nya 

kategorier växte fram där ”ensamstående mödrar” blev en kategori som omfattade ogifta 

likväl frånskilda mödrar. I början på 1900-talet betraktades den ensamma mamman som 

antingen ett offer för oansvariga män och svåra omständigheter eller som promiskuös och 

genom det som omoralisk och inte lämplig som mamma. Dessa moraliska undertoner har 

kraftigt minskat men nyanser finns fortfarande kvar. Återkommande är också att den 

ensamståendes föräldraskap definieras i termer av otillräcklighet och bristande (Johansson 

2006). 
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5.3.1 Steriliseringslagarna 

Mellan åren 1935-1965 steriliserades 60 000 personer i Sverige. Steriliseringslagarna 

drabbade inte endast människor som betraktades som psykiskt sjuka eller fysiskt defekta. 

Kvinnor från arbetarklassen löpte större risk att utsättas för steriliseringslagarna än kvinnor 

från andra samhällsgrupper. Av dessa 60 000 personer var 93 % lågutbildade eller outbildade 

kvinnor. Skälet till detta var att de inte ansågs ha förmåga att ta hand om sina barn både 

utifrån ett omsorgs- samt försörjningsperspektiv. Kvinnorna betraktades som en samhällsfara 

då de riskerade att skaffa barn som inte var önskade och riskerade bli oförsörjda. 

Ensamstående mödrar och lågutbildade kvinnor beskrevs i förarbeten och journaler som att de 

hade ohämmad sexualitet, var opålitliga, hållningslösa, sinnesslöa samt okvalificerade att ta 

hand om barn. Syftet med steriliseringslagarna var att utöva en kontrollfunktion och reglering 

av kvinnornas sexualitet. I rädsla att hamna på sinnessjukhus lät många kvinnor övertalas till 

sterilisering och andra lät göra det i brist av preventivmedel. Männen som steriliserades var i 

högre grad än kvinnorna intagna på arbetsanstalter eller sinnessjukhus. Lössläppthet hos 

kvinnor ansågs som sinnesslöhet medan männen betraktades vara sinnesslöa när de inte hade 

förmåga att ta sitt familjeförsörjningsansvar. Alltså, männen betraktades utifrån ekonomiska 

normer och kvinnor utifrån moraliska (Mattsson 2010). 

I Kumpula Scheffers (2000) studie som syftar till att visa hur kategorin ensamstående mödrar 

skapas i statliga utredningar och befintlig forskning visar hon hur ensamstående eller ensam 

mor som begrepp inte började användas förrän i början av 1960-talet. Detta i samband med att 

skilsmässor ökade och orsaken till att man levde som ensamstående kunde istället handla om 

frivillighet till skillnad ifrån tidigare. Ideologier kring moderskap har sett olika ut genom 

tiderna och skapats utifrån ekonomiska villkor, vetenskaplig utveckling samt politiska 

rörelser. Idag lever en stark norm i samhället om att kvinnor ska bli mödrar och bidra till 

reproduktion samt att de ska ha speciella kvalitéer som betraktas moderliga.  

5.3.2 Bristen på manliga förebilder 

Johanssons (2006) avhandling analysera och dekonstruera föreställningen om brist på manliga 

förebilder inom socialtjänstens arbete för söner till ensamstående mödrar. I denna avhandling 

tas det upp hur bristen på manlig förebild kan härledas till föreställningar om ”den ensamma 

och otillräckliga modern”, det vill säga hur en ensam kvinna har en oförmåga att ta hand om 

sin sons behov. Den ensamma kvinnan räcker inte till då hon inte är man/pappa och förebild. 

Det som saknas är ”det manliga”. Detta har inneburit att frånvarande fäder målats upp som ett 
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socialt problem i Sverige. Detta har medfört konsekvenser i form av att socialsekreterare inom 

socialtjänsten fått till uppgift att lösa problemet gällande de skadeverkningar som frånvarande 

fäder inneburit. Trots detta har inga statliga utredningar genomförts, inga riksdagsdebatter 

hållits, inga lagar stiftats och inga offentliga dokument publicerats som på ett tydligt sätt visat 

på hur fadersfrånvaro kopplas samman med sociala problem. I allmän och politisk debatt 

används dock fadersfrånvaro som en orsak till bland annat kriminalitet och psykiska åkommor 

hos barn och ungdomar. 

Historiskt sett har ensamstående mödrar problematiserats utifrån dels ett försörjningsproblem 

samt som en risk för att dessa barn skulle bli lösdrivare och bli ouppfostrade. 

Enföräldersfamiljen har ansetts vara misslyckad, ofullständig samt felaktig 

familjekonstellation (Johansson 2006). 

Svensk och internationell forskning gällande risker i barns utveckling visar att samhälleliga 

preventionsprogram såsom mödra och barnhälsovård, föräldrautbildning och förskola har bäst 

effekt. Skilsmässor och separationer i sig visar sig inte påverka barns välbefinnande i ett 

längre perspektiv, däremot försämrad ekonomi, konflikter, våld och stress riskerar att göra 

det. Forskningen har dessutom visat att de barn som lever med en förälder av samma kön är 

bättre anpassade än de som lever med en förälder av det motsatta. Effekterna av 

ensamföräldraskap är inte heller speciellt stor, utan faktorer som påverkar är ekonomiska 

förutsättningar, utbildningsbakgrund hos föräldrarna samt nätverk (Johansson 2006). 

5.4 Familjen i förändring 

Nilssons studie (2010) som belyser hur familjebildandet i Sverige påverkats av välfärdsstaten, 

beskriver hur andelen par som gifte sig under sent 1900-tal sjönk, likaså antalet barn som 

föddes i Sverige. Istället ökade singelhushållen och fler par beslutade sig för att skiljas. Även 

om skilsmässor ökade och antalet par som ingick äktenskap minskade innebar detta inte 

nödvändigtvis att barn växte upp med endast en vuxen. Många par lever idag tillsammans 

med sin partner och sina barn utan att vara gifta. Denna nya samlevnadsform 

uppmärksammades också av politiker och år 1987 fick gifta par genom sambolagen lika 

rättigheter. Detta skapade en ny form av familjebildande i Sverige. En betydande reform som 

dock ännu inte haft så stor inverkan på familjebildning var den reform som trädde i kraft år 

1995 och gav samkönade rätten att ingå registrerat partnerskap med varandra. Trots 

förändringar i familjebildning fortsätter den vanligaste typen av samlevnadsform vara 

mamma, pappa och barn. 
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5.4.1 Kärnfamiljen 

Begreppet familj består i andra länder liksom i Sverige av olika konstellationer. I Sverige 

använder man dock familjebegreppet fyrkantigt enligt Bäck-Wiklund och Bergsten (1997). I 

vardagligt tal är familjen förknippad med mamma, pappa, barn, det vill säga, kärnfamiljen, 

trots att denna inte längre är lika vanligt förekommande som för några decennier sedan. 

Kärnfamiljen är en socialt konstruerad samhällsform då den inte är nödvändig för att vi ska 

kunna skaffa barn. Barn kan komma till genom samlag men också genom insemination. 

Bekkengen (2011) uttrycker att människors möjligheter till att skaffa barn inte ska sätta 

gränser för hur människor lever tillsammans som en familj. Frivillig barnlöshet klassas enligt 

Bekkengen (2011) som ett avvikande beteende och tabubeläggs. Homosexuella kvinnor inom 

en parrelation har idag en möjlighet till att insemineras precis som heterosexuella par 

(Zetterqvist Nelson & Malmqvist 2011). 

5.4.2 Definition av familjebegreppet inom EU 

Även om individer i ett EU-land benämnts som familj, kan denna familj i ett annat land 

betraktas som individer utan förbindelse med varandra. Äktenskap är i flertalet länder 

liktydigt med en förening mellan två individer med motsatt könstillhörighet. Detta medför 

konsekvenser i form av att EU bryter mot principen om fri rörlighet då samkönade relationer 

inte erkänns inom hela EU. Den fria rörligheten ger alla EU-medborgare rättigheten att 

bosätta sig i ett annat EU-land tillsammans med sin familj. Om ett samkönat par som gift sig i 

Sverige bosätter sig i ett land som inte godkänner samkönade äktenskap, erkänns inte deras 

äktenskap i det nya landet. Om detta par dessutom har barn tillsammans är det endast den 

biologiska föräldern som anses vara barnets vårdnadshavare. Detta medför konsekvenser i 

form av att om barnet skulle riskera att bli sjuk, så erkänns endast den biologiska föräldern 

som barnets anhörig (Ulvenholm Wallqvist 2013). 

5.5 Sveriges välfärdsstat utifrån ett internationellt perspektiv 

Det finns kritik riktad gentemot Sveriges välfärdsstat men beskrivs inte i detta avsnitt. Det 

svenska välfärdssystemet är unikt i ett internationellt perspektiv då det är få länder som har så 

betydande subventioner till familjer med barn i form av transfereringar, skattereduceringar 

och statligt finansierad service. Plantin (2007) beskriver i sin studie om hur social klass och 

olika ekonomiska förutsättningar påverkar mäns föräldraskap. Med hjälp av bland annat 

barnbidrag, föräldraledighet samt kommunal förskola garanterar den svenska välfärdsstaten 
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inte bara en hög ekonomisk trygghet utan också vård och omsorg av barn och deras familjer. 

Detta ger familjer möjlighet att leva med ett mer modernt och jämställt ideal som strävar efter 

ett nytänkande kring kön och föräldraskap. I Sverige bygger dock erhållandet av 

välfärdstjänsterna på att man som individ har en fast anställning samt heltidsarbete. Studenter, 

deltidsarbetade samt de individer med liten arbetslivserfarenhet erhåller i Sverige en lägre 

ersättning av välfärdstjänsterna i jämförelse med de som har en fast anställning.  

I Sverige har familjepolitiken utmärkts av en stark pappa och jämställdhetspolitik de senaste 

årtiondena och som i sin tur också kommit att påverka familjebildandet. På Irland bedrivs en 

familjepolitik där modern intar en central roll och faderskapet en mer dold roll. Vilket kan 

vara en av orsakerna till att de kvinnliga homosexuella paren på Irland som genomgick 

assisterad befruktning i större utsträckning än i Sverige beslöt sig för att bilda en 

tvåföräldrarfamilj, där donatorn hölls anonym. I Sverige valde kvinnliga homosexuella par 

oftare att vända sig till en man eller ett manligt par som känd pappa/pappor, som samtidigt 

erkänt juridiskt faderskap och som tagit på sig ett socialt föräldraskap (Zetterqvist Nelson & 

Malmqvist 2011) 

6. Vetenskapsteoretisk ansats och teoretisk utgångspunkt 

I detta avsnitt kommer den vetenskapliga ansats som studien vilar på att presenteras. Vi är 

medvetna om att den vetenskapliga ansatsen ofta presenteras i metodkapitlet men vi har 

medvetet valt att presentera detta här då vi bedömer att det skapar en bättre förståelse för 

läsaren. Vidare kommer det normkritiska perspektivet och begreppet normalitet beskrivas 

närmare för att skapa en förståelse för det resultatet som kommer presenteras i analysdelen.  

6.1 Socialkonstruktivism som vetenskapsteoretisk ansats 

Socialkonstruktivismen bygger på antaganden om att den sociala världen skapas och 

vidmakthålls genom de meningar den tillskrivs. Enkelt uttryckt: det finns ingen verklighet 

utanför och oberoende av människors föreställningar om den. Frågeställningar kring vad som 

är sant är alltid kopplat till olika individers eller gruppers uppfattningar (Blom & Morén 

2007). Socialkonstruktivism intresserar sig inte för huruvida en kunskap är sann eller giltig. 

Det är enligt denna ansats istället aktuellt att ta reda på hur kunskapen uppstått eller skapats 

(Wenneberg 2010). Kunskap och vetande är socialt konstruerade faktorer enligt 

socialkonstruktivismen. Kunskap kommer delvis från det språk människor lär sig under 

barndomen. Människan har under barndomen lärt sig ett språk som strukturerar verkligheten 
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för dem. Detta i sin tur gör att människan kan utvecklas till att bli en tänkande individ 

(Wenneberg 2010).  

Definitionen av socialkonstruktivism kan göras med hjälp av fyra premisser. Första premissen 

innebär ett kritiskt förhållningssätt till den kunskap som tas för given, det vill säga det som det 

inte förs någon reflektion över. Kunskapen betraktas vara en produkt av människans sätt att 

definiera och dela upp världen i och inte en objektiv avspegling av den. Andra premissen 

innebär att uppfattningen av världen är beroende av en historisk och kulturell kontext och 

därmed inte tidsmässigt oföränderlig. Tredje premissen innebär således att det finns en 

koppling mellan kunskap och sociala processer. Vilket innebär att kunskapen gällande världen 

inte har sitt ursprung i ”sann” verklighet som vi som individer kan avläsa utan både 

”sanningar” och motstånd mot sanningar skapas i social interaktion. Sista premissen handlar 

om att det finns en koppling mellan kunskap och social handling. Vilket medför att vissa 

handlingar som utförs inom en bestämd världsbild kan betraktas som fullt rimlig och naturlig 

för att i en annan betraktas som helt orimlig. Alltså, skilda världsbilder medför olika 

handlingar och den sociala konstruktionen avseende kunskap och handling får konsekvenser 

då den tillämpas i verkligheten (Johansson 2006). 

Sociologerna Peter L Berger och Thomas Luckmann utvecklade (Peter L Berger och Thomas 

Luckmann 1966-1998, refererad i Johansson, 2006) det konstruktivistiska perspektivet med 

hjälp av hur en institutionalisering sker. Institutionalisering sker i samband med att 

vanemässiga handlingar typifieras eller kategoriseras. Vilket medför konsekvenser i form av 

att sociala aktiviteter blir ”självklara” eller ”naturliga” och som i och med detta skapar 

gemensamma antaganden om ”verkligheten”. Det är i sin tur utefter detta som det utvecklas 

konventioner och normer som individerna kommer inrätta sig efter. Med familjen som 

exempel på just detta tar Johansson (2006) upp i sin avhandling hur familjen betraktas vara en 

social konstruktion som är beroende av historisk period samt kulturell och social kontext. I 

diskussioner i vardagen och inom politiken förs resonemang om vad som är en "riktig" eller 

också "naturlig" familj samt vad som ej ingår inom dessa. Definitionen av kärnfamiljen 

brukar benämnas som två personer av motsatt kön som lever i en formaliserad relation samt 

har gemensamma barn. Avvikelser blir allt utöver denna konstruktion. Kärnfamiljen blir 

således den familj som betraktas som normal och alla som avviker ifrån denna norm blir 

därmed ”onormala”.  
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6.2 Normalitet som teoretisk utgångspunkt 

Samhället med dess institutioner är uppbyggt utifrån en princip om vad som anses normalt. 

Normalitetsprincipen används i syfte att förklara sociala fenomen och sociala förändringar. 

Det är med hjälp av begreppet normalitet som det är möjligt att ge uttryck för värderande 

åsikter, ideal och på samma gång gestalta dessa som något helt naturligt. Normalt är ett 

statistiskt begrepp det vill säga ett fastställande av ett område, ett ideal som är 

eftersträvansvärt, eller också frånvaron av något. Normalt existerar därmed inte egentligen 

men med hjälp av normalitetsbegreppet kan man som individ dels se och definiera och på 

samma gång peka ut det som avviker ifrån den normala kontexten. Normalitet upprätthålls 

med hjälp av hur individer talar och tänker samt deras uppfattningar av vad som betraktas 

eftersträvansvärt. Normalitetsbegreppet är en förutsättning för att kunna analysera vad 

demokrati har för betydelse och för att kunna uppmärksamma orättvisor och särbehandling. 

Ett exempel på detta är hur personal vid behandling av barn och missbrukare inte kan tala om 

negativa avvikelser om de inte har en norm för det resultat förväntas vid en viss social insats. 

Utgångspunkten i denna norm är att klienter har en rättighet att leva ett normalt liv, det vill 

säga leva som de flesta lever (Piuva 2012). Grundtanken bakom socialt arbete är att finna 

individer, grupper eller sociala förhållande som anses som socialt avvikande eller icke 

önskade och som av denna anledning kräver åtgärder eller sociala ingripanden. Ingripandet 

för att påverka eller rätta till är det som betecknas för socialt arbete. En historisk tillbakablick 

på det professionella sociala arbetet kan sammanlänkas med staternas behov av att bemästra 

samhällsmedborgarna. I ett första led måste först avvikelser pekas ut innan åtgärd är möjlig. I 

och med detta utpekande normaliseras specifika företeelser eller omständigheter som 

"normala" och "självklara". Processen utmärks av att handlingar, värderingar, förmågor och 

förhållanden jämförs, sorteras och hierarkiseras. Sedermera särskiljs dessa i relation till 

varandra utifrån regler och normer. Och gränsen mellan vad som uppfattas som normalt 

respektive onormalt görs på så sätt och det normala betraktas som naturligt och givet. Det 

onormala stängs ute men inkluderas på samma gång i de avvikelser som skapas i form av 

olika kategorier såsom "ensamstående mammor" och "stora barnfamiljer". Med konsekvenser 

i form av att det normala kommer att presenteras, inte enbart som det mest vanligt 

förekommande utan samtidigt som det socialt eftersträvansvärda. Det är med hjälp av 

samhälleliga institutioner och praxis som normaliteteten hålls vid liv. På så sätt utformas 

hierarkiska maktförhållanden och lägger grunden för ett vi och dom tänkande, för över- och 

underordning. I och med detta kan samhälleliga institutioner betraktas normerande och 
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sammankopplas till reproduktionen av maktojämlikheter inom samhället (Fahlgren & Sawyer 

2005). 

6.3 Normkrititskt perspektiv 

Norm som begrepp handlar om vad som betraktas som normalt respektive avvikande. Detta 

medför att det ställs vissa förväntningar på den enskilde människans beteende, utseende, 

livsstil och dylikt. Bekräftelse ges till den som passar in i normen och den som avviker löper 

risk att stereotypiseras, osynliggöras av sin omgivning eller bestraffas. Med sexualitet och 

genus följer normer som präglar hur individer presenteras och tolkas som män och kvinnor. 

Detta innebär att det förväntas av kvinnor att vara feminina och män att vara maskulina. 

Tillsammans förväntas både kvinnor och män att leva heteronormativt genom att leva utifrån 

en heterosexuell kontext i val av partner, livsstil och yrke med mera. Indelning i normer sker 

inte bara utifrån sexualitet och genus utan även utifrån etnicitet, klass, ålder och 

funktionsförmåga. Beroende på sammanhang skiljer sig normer åt men det finns dock normer 

som är dominerande i samhället. Enkelt uttryckt, en människa som har möjlighet att leva 

utifrån flera normer upptäcker sällan de diskriminerande effekter som normer kan ha för den 

som överträtt den gräns som normen anger (Sörensdotter 2010). Normer har två funktioner, 

dels verkar den styrande och kontrollerande av individen men också integrera individer i en 

grupp och bidra till social sammanhållning. Konsekvenserna av detta blir att de människor 

som följer normerna får lättare tillträde till gruppen än de människor som avviker från 

normen. Normerna bidrar till att upprätthålla en social ordning genom att öka 

förutsägbarheten för människors agerande. Sanktioner utfärdas till dem som inte uppträder i 

enlighet med normerna i syfte att normerna efterlevs.  Negativa sanktioner kan vara av 

informellt och formellt slag. Med formella sanktioner menas de rättsliga följder som blir när 

människor bryter mot lagen. Med informella sanktioner menas inte de lagstadgade följderna 

utan istället de känslor som de enskilda människorna skapar inuti sig själva i form av skam 

som riktas mot individens eget värde. Den enskilde människan är inte offer för ett färdigt 

normsystem utan är medskapare av detta system själv. I skapandet av detta normsystem spelar 

språket en stor roll. Med detta menas att individers sätt att tala om ett fenomen blir 

dominerande sociala normer som deklarerar hur individer ska agera i specifika situationer 

(Eek-Karlsson 2012).  

Utifrån ett genusperspektiv är det mannen som är normen inom de flesta områden, det vill 

säga den position som är central utifrån människans sätt att tänka, vilket innebär att det skapas 
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en ojämlikhet mellan könen där mannens normposition intar en maktställning. Det finns dock 

områden där kvinnan istället är normen (Elmroth 2012). 

Den heterosexuella normen bygger på antaganden om att alla är heterosexuella och vill leva i 

en heterosexuell tvåsamhet. Heterosexualitet tas för given, behöver inte anges och är norm. 

Avvikelser från heteronormativiteten måste istället anges. Heteronormen består av två 

distinktioner där den ena särskiljningen görs mellan man och kvinna och den andra görs 

mellan heterosexuella och andra sexualiteter. Särskiljandet mellan heterosexualitet och andra 

sexualiteter skapar en hierarkisk ordning där heterosexuella blir överordnade och andra 

sexualiteter underordnade (Lundin 2012; Johansson 2006). 

Sexualitet i relation till biologi och reproduktion riskerar att bidra med en snäv förståelse. 

Heterosexualitet är nämligen den enda sexualitet som är reproduktiv. Detta kan medföra en 

svårighet i att utveckla en förståelse för den sexualitet som inte har reproduktion som 

målsättning. Ett exempel på detta är hur homosexualitet under 1900-talet blev något som 

skulle avskiljas, samtidigt som heterosexualitet blev något som tydliggjordes och en 

föreställning om sexualitet som naturligt framträder. Sexualitet som betraktades som 

avvikande och onormal i relation till den normala sexualiteten tabubelades, reglerades och 

kontrollerades (Mattsson 2010).  

En förutsättning för att kunna ifrågasätta heteronormen är att utmana föreställningen om 

traditionellt manligt respektive kvinnligt. Vid genusfrågor skiljs det biologiska könet från 

föreställningar och förväntningar som finns kring respektive kön, exempelvis förväntningar 

som finns gällande pojkar och flickor av tradition som inte är kopplat till det biologiska könet 

(Lundin 2012). 

7. Metod 

I detta avsnitt kommer den valda metoden för studien att presenteras och beskrivas. Vidare 

kommer en motivering presenteras till varför just denna metod lämpar sig bäst till denna 

studie. Metodkritik kommer belysas, urvalet presenteras, ett resonemang kring begreppen 

validitet och reliabilitet att föras samt beskrivs det etiska överväganden som gjorts under 

studien.  
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7.1 Val av metod 

Vår studie är av kvalitativt slag då argumentationsanalysen bygger på argumentationer och 

dess innehåll. Genom kvalitativ forskning blir det möjligt att studera beteenden, värderingar 

och åsikter. Då vårt fokus ligger i finna normer i debatten om assisterad befruktning för 

ensamstående och surrogatmoderskap blir det således aktuellt att använda sig av kvalitativa 

metoder. Fokus för denna studie har inte varit av kvantitativa slag, argument som återkommit 

har inte räknats eller tillskrivits mer betydelse än andra argument. Vi har heller inte registrerat 

hur många gånger olika begrepp eller ord förekommit i debatten utan fokus har istället varit 

att analysera begrepp och ord utifrån dess innebörd (Bryman 2011). 

Studiens metod är argumentationsanalys. Argumentationsanalysens huvudfokus är textens 

innebörd. Det finns minst tre olika typer av argumentationsanalytiska syften. Ett av syftena är 

att avgöra i vilken omfattning argumentationer uppfyller speciella normer. Beviskraften i 

argumentationen är ett annat syfte och innebär att analyserar huruvida ett argument stärker 

eller undergräver en ståndpunkt. En tredje typ av analys, vilket används i denna studie, är den 

deskriptiva argumentationsanalysen vars syfte är att återskapa argumentationen genom att 

identifiera dess argument. En argumentation förekommer inte fristående då argumentationen 

oftast är en del i en text (Bergström & Boréus 2012). 

Inom ramen för modern argumentationsanalys finns olika riktningar. Vi kommer i vår studie 

att använda oss av en argumentationsteknik som består av Pro et contra, alltså en för och emot 

analys. Syftet med argumentationsanalysen är att hitta en eller flera teser (i vårt fall i 

debatten), att ta reda på vilka olika argument som presenteras för eller emot tesen eller teserna 

och att sätta dessa argument i förhållande till varandra. Då struktureringen av en text sker 

enligt argumentationsanalysen blir det första steget att finna tesen eller teserna, det som texten 

argumenterar för eller emot. För att finna tesen i en text söker man efter påståenden. Dessa 

påståenden kan vara enkla att finna genom de formuleringar som görs i meningarna men 

ibland kan texten behöva bearbetas. Då texten behöver bearbetas för att finna teserna kan 

påståendena behöva tolkas, meningar som innehåller flera påståenden delas upp, olika 

meningar kan också slås samman till påståenden eller så kan delar av meningar tas bort för att 

förenkla en tes (Bergström & Boréus 2012). 

När vi skulle finna teserna i protokollet från riksdagsdebatten om assisterad befruktning för 

ensamstående samt surrogatmoderskap behövde texten bearbetas. Vi började med att söka 

efter de påståenden som fanns i protokollet. Utifrån vårt syfte sållades teser bort som inte var 
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relevanta. Teser som det inte fanns mer än två argument för eller emot tesen valdes också bort 

då vi ansåg att dessa teser inte skulle ge oss tillräckligt och tillförlitligt material att analysera. 

En av teserna, "ett barn har rätt till sin moder och fader", var enkel att finna då den redan var 

formulerad i texten. På den andra tesen, ”alla människor ska ha möjlighet att skaffa barn”, har 

en tolkning gjorts av ett påstående, nämligen påståendet att "nu är det dags att ge alla 

möjlighet att bli föräldrar, oavsett om man lever som olikkönade par, samkönade par eller 

ensamstående". 

Steget efter detta blir att finna de argument som stödjer eller undergräver tesen eller teserna 

(Bergström & Boréus 2012). När dessa teser var funna har argument för och emot teserna 

sökts. Dessa argument har sedan vägts mot dess relevans till vårt syfte och sållats ut därefter. 

Valet av metod grundar sig på att argumentationsanalysen på ett tydligt sätt kan strukturera 

upp de olika argument som framförs av politikerna i debatten. Genom att söka efter den eller 

de teser som presenteras och vilka argument som presenteras i förhållande till dessa blir det 

möjligt att undersöka hur politikernas normer och föreställningar återspeglas i deras argument 

i debatten. Argumentationsanalysen har således använts som ett verktyg för att hjälpa oss att 

analysera vårt material utifrån den socialkonstruktivistiska ansatsen samt det normkritiska 

perspektivet. 

7.2 Metodkritik 

Med argumentationsanalysen följer två tolkningsproblem. Den ena typen av problem innebär 

att det kan uppstå problem med uppstruktureringen av argumentationer, att det brukas ett visst 

mått av tvång för att uppnå denna strukturering. I vissa fall upplevs en logisk och konsekvent 

argumentation och ibland skapas denna logik av användaren av argumentationsanalysen. Den 

andra typen av problem som kan uppstå vid en argumentationsanalys är att tolkningen som 

forskaren gör kan vara svår då denna metod kräver att möjligtvis otydliga satser ska tas fram 

ur tillräckligt tydliga påståenden. Ett problem som är vanligt förekommande är hur olika 

textstycken ska tolkas, vilka påståenden det egentligen är som presenteras (Bergström & 

Boréus, 2012). 

Socialkonstruktivismen bygger på människors föreställningar och intresserar sig i första hand 

för hur kunskap uppstått och skapats och därmed inte huruvida kunskapen är sann eller inte 

(Wenneberg 2010). Vårt material har också analyseras utifrån detta. Det vill säga vi som 
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forskare kommer intressera oss för vilka föreställningar politikerna har och därmed inte 

huruvida kunskapen är sann eller inte.  

Vårt synsätt bygger på att sociala problem konstrueras och således används ordet 

föreställningar. Detta innebär inte att dessa är verkliga. Vad som är sanning är alltid uppe för 

tolkningar och konstruktioner. Människor har ingen direktkanal till ”verkligheten” utan vår 

förståelse bygger på tolkningar och värderingar där språket spelar en stor roll (Johansson, 

2006). 

Vår förförståelse för ämnet assisterad befruktning för ensamstående och surrogatmoderskap 

har inte varit stor innan denna studie gjordes. Intresset att studera dessa frågor baseras på ett 

nyhetsinslag som vi såg för en tid sedan där detta ämne diskuterades. Detta nyhetsinslag ledde 

till en diskussion oss emellan då vi hade olika ståndpunkter i frågan kring huruvida 

lagförslaget borde godkännas eller inte. Thomassen (2007) beskriver att när forskaren lägger 

alla förutfattade meningar åt sidan blir det först möjligt att studera ett fenomen med 

objektivitet. Vi har under studiens gång haft en strävan efter att bortse från vår förförståelse. 

De tillfällen då den ena parten haft svårigheter i att upprätthålla objektiviteten har den andre 

parten av oss, som haft en annan ståndpunkt, påpekat detta vilket hjälpt oss att behålla 

objektiviteten. 

7.3 Urval 

Utifrån de tidigare presenterade frågeställningarna kring föräldraskap och familj kommer en 

analys av argumenten från protokollet 2011/12:91 från riksdagsdebatten om assisterad 

befruktning samt surrogatmoderskap ske. Anledningen till varför just denna text valts att 

analyseras i denna studie består av tre skäl. Dels beror det på att debatten genom sitt innehåll 

berör synen på familj och föräldraskap. Dels beror det på att det är ett argumenterande 

protokoll, vilket innebär att det finns motståndsaktörer som debatterar mot varandra och så 

beror det även på att det är en förhållandevis aktuell debatt då den genomfördes 2012 vilket 

innebär att de normer som kommer till uttryck är närliggande i tiden. Genom användningen av 

ett Riksdagsprotokoll ges det tillgång till en mängd olika riksdagsledamöters argument. I 

debatten om assisterad befruktning samt surrogatmoderskap diskuteras familjen ur en mängd 

olika perspektiv. Riksdagsledamöterna befinner sig på en beslutsfattande nivå och det blir 

således intressant att studera just deras argument. Urvalet av de 92 anföranden som debatten 

består av baseras på dess relevans i förhållande till studiens syfte. 
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Vid ett besök på Riksdagens hemsida återfanns protokollet 2011/12:91 som på ett tydligt sätt 

presenterade de olika argument som låg bakom de olika politikernas ställningstagande.  Dessa 

protokoll är transkriberade vilket innebär att talet överförts till skrift. Då transkriberingen inte 

skett av oss själva utan är ett befintligt material på Riksdagens hemsida har vi inte tagit del av 

kroppsspråk och nyanser som försvinner i en transkriberad text. Transkriberingen kan även ha 

skett på ett sådant sätt att man vid vissa tillfällen omformulerat meningar för att de ska bli 

språkligt korrekta i skrift även om talarna inte uttryckt just den exakta.  

En medvetenhet finns om att varken politikerna eller protokollet är framtaget för att besvara 

studiens syfte som är att utifrån en riksdagsdebatt om assisterad befruktning och 

surrogatmoderskap identifiera normer om föräldraskap och familj. Detta kan dock vara till en 

fördel då politikerna inte kan anpassa sin argumentation utefter studiens frågeställningar och 

syfte. En annan fördel med att använda sig av argumentationsanalysen och ett redan befintligt 

dokument är att man som forskare inte kan som vid en intervju påverka intervjupersonerna 

genom att ställa frågor som kan uppfattas som ledande eller vinklade. 

I idealfallet skulle det varit att föredra att analysera ett mycket större material för att på så sätt 

täcka in flera aspekter och få en mer tillförlitlig undersökning. Vi hade exempelvis kunnat 

studera tidigare riksdagsprotokoll som behandlar assisterad befruktning för homosexuella 

kvinnliga par, studerat förarbeten, motioner och även olika debattartiklar i olika tidningar. 

Detta fick dock lämnas därhän då det i denna studie varken fanns tid eller utrymme för detta 

inom studiens begränsning. Det hade även varit intressant att anlägga ett tydligare 

maktperspektiv i studien men på grund av tidsbrist har detta inte varit möjligt. 

Studiens alla delar har författats tillsammans av oss, Sofie Johnsson och Angelica Elljung. Vi 

har varit lika delaktiga i studiens alla delar och valt att arbeta på detta sätt för att det är har 

gett oss en möjlighet att föra reflektioner tillsammans som i sin tur bidragit med en fördjupad 

kunskap. 

7.4 Validitet och reliabilitet  

Begreppen reliabilitet och validitet diskuteras flitigt av olika forskare om huruvida dessa 

begrepp går att använda i en kvalitativ studie eller inte. I denna studie kommer dessa 

traditionella begrepp att användas men utifrån den tolkning som Kvale och Brinkman (2009) 

gjort för att dessa ska lämpa sig för kvalitativa studier. Reliabiliteten i en studie handlar om 

tillförlitlighet och konsistens. Frågan som ställs är om det aktuella resultatet skulle framställas 
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på samma sätt av andra forskare vid en annan tidpunkt. Utskrifter från intervjuer kan leda till 

tolkningar, dessa tolkningar kan skilja sig åt beroende på vem som gör transkriberingen vilket 

påverkar reliabiliteten. Det kan vara svårt att avgöra vart en mening slutar och nästa börjar 

eller om personen i fråga skrattar nervöst och så vidare. Det kan även ha stor betydelse 

beroende på vart man väljer att sätta ut kommatecken och punkter för vad meningen faktiskt 

kommer betyda. 

Validitet handlar om riktigheten och styrkan i ett uttalande. Ett giltigt och korrekt uttalande 

ska ha en viss hållbarhet, vara välgrundat, vägande, övertygande och försvarbart. I kvalitativ 

forskning mäter man validiteten genom att ställa sig frågan om man undersöker det man 

ämnade undersöka, om undersökningen reflekterar de fenomen eller variabler som är av 

intresse. När man transkriberar ordagrant medför det att man tar med pauser, upprepningar 

och tonlägen vilket är särskilt relevant vid psykologiska tolkningar som exempelvis 

ångestnivå. När man istället ger samtalet en litterär stil så kan man lättare förmedla budskapet 

av det personen säger till läsaren (Kvale & Brinkman 2009).  

I denna studie minskar reliabiliteten och validiteten då transkriberingen inte skett av oss 

själva. Som nämns i nästa avsnitt förmedlas inte pauser och dylikt i den transkriberingen. Den 

transkribering som vi använt oss av har istället omvandlat uttalandena till en litterär stil. 

Reliabiliteten och validiteten styrks däremot genom att studien bygger på ett offentligt 

material som alla kan studera och ta del av. Alla riksdagsledamöter har inte fått lika mycket 

tid i talarstolen. Detta beror dels på att man som riksdagsledamot begär ordet när man vill tala 

men också att talmannen fördelar ordet utifrån tidsaspekter.  

7.5 Etiska överväganden 

Även om materialet vi tagit del av är offentligt behövs en etisk reflektion kring vår insamling 

och hantering av detta material. Informerat samtycke ifrån de politiker vars argument 

återfinns i studien har inte bedömts nödvändigt då materialet är offentligt (Vetenskapsrådet 

2002).  Syftet med att göra riksdagsdebatternas protokoll offentliga är att allmänheten ska ha 

möjlighet att ta del av dessa och tillgodogöra sig de åsikter som återfinns i debatten. 

Riksdagsledamöter bör således vara beredda på att detta material läses av dess 

samhällsmedborgare. Studien kommer sträva efter objektivitet och opartiskhet. Återgivandet 

av argumenten kommer att presenteras så sanningsenligt som möjligt, de tolkningar som görs 

av argumenten kommer vara våra egna och således inget som politikerna uttryckt eller 

godkänt. Risken med de tolkningarna av argumenten som återfinns i studien är att dessa kan 
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ha tolkats på ett sätt av oss som forskare som politikerna ej ämnat. Därför vill vi förtydliga att 

ansvaret för tolkningarna ligger på oss som författare (jfr. Hamreby 2004). 

En diskussion har under studiens gång förts om huruvida det är etiskt korrekt att tillsammans 

med de olika argumenten presentera politikerns namn eller om de ska vara skyddade av 

konfidentialitet (Kvale & Brinkmann 2009). Enligt Vetenskapsrådet (2002)  är sådant etiskt 

känsligt som av de berörda kan uppfattas som kränkande eller obehagligt. Beslut fattades om 

att namnen på politikerna inte behöver skyddas då politikerna, deras åsikter samt protokollet 

är offentliga dokument som alla kan ta del av. Dock kan det vara av betydelse att avidentifiera 

politikernas namn och partitillhörighet då studiens resultat kan uppfattas som obehagligt eller 

kränkande. Namnen och partitillhörigheten har valts att tas bort dels med anledning av risken 

för att kränka politikerna men även av anledningen att informationen inte tillför något av 

värde för studiens resultat. Då materialet är offentligt kan en person som är intresserad dock 

efterforska källan till argumenten.  

8. Analys 

Studiens analys kommer att redovisas i detta avsnitt och kommer inledas med en översiktslista 

över de pro- och contra- argument som valts ut i förhållande till frågeställningarna och 

teserna. Argumenten som redovisas i översiktslistan kommer sedan att presenteras var för sig. 

Argument som är återkommande och snarlika har sammanfattats till en löpande text som 

inleds med under varje pro- eller contra argument och följs sedan åt av utvalda exemplifierade 

citat. I en del citat berättar politikern sin partitillhörighet, i dessa citat har detta tagits bort och 

ersatts med (partiet) och i ett citat nämns en motion som ändrats till (i motionen). Alla 

anföranden i debatten som innehåller samma argument har inte citerats. Detta innebär att 

fokus för denna studie inte kommer att ligga på hur många gånger samma argument framförs 

utan istället består syftet i att identifiera de olika argumenten som framförts kopplat till våra 

frågeställningar. Fokus kommer heller inte ligga på vilka argument som framförs av 

respektive riksdagsledamöter eller deras partitillhörighet. Därmed kommer detta utelämnas 

från studien. Under varje rubrik där sammanfattade och citerade argument återfinns 

analyseras materialet utifrån våra teoretiska utgångspunkter. Denna debatt gäller assisterad 

befruktning till ensamstående samt surrogatmoderskap och det är utifrån detta som 

argumenten har sin utgångspunkt.   
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8.1 Tes 1: Varje barn har rätt till sin moder och fader 

Pro-argument 

 Faderns betydelse 

 Kärnfamiljen som ideal 

 Genetiskt ursprung 

Contra-argument 

 Nätverkets betydelse 

 Olika familjekonstellationer 

 Genetiskt ursprung 

8.1.1 Faderns betydelse 

Politikerna hävdar att om lagförslaget godtas som ger ensamstående rätt till assisterad 

befruktning så reduceras faderns roll och betydelse. Fadern behöver vara mer delaktig i barns 

uppväxt, inte mindre. Barn har en rättighet att spegla sig i både sin moder och fader för att på 

så sätt utveckla sin egen könsidentitet. Antas lagförslaget reduceras faderns roll vilket anses 

påverka vårdnadstvister i framtiden och att det är ett ställningstagande som antyder att endast 

en förälder är tillräcklig. Vissa politiker anser det motsägelsefullt att å ena sidan vilja 

”tvångsdela” föräldraförsäkringen eller vika månader till fadern för att i nästa stund anta ett 

lagförslag som medför att fadern helt utesluts ur familjelivet. Citatet nedan visar även att det 

som pojke är viktigt att ha en fader för att pojken vid vuxen ålder ska veta hur han ska agera 

som fader till sina barn. 

 

En annan aspekt är att om man som grabb har levt utan pappa och själv en dag blir 

pappa saknas en referens till vad det innebär att vara pappa. Många tänker därför så 

här: Jag ska försöka bli den pappa jag själv aldrig fick. Utifrån det skapar man lätt 

orealistiska förväntningar på sig själv, och man kan fara ganska illa i processen 

(Anförande 9, Protokoll 2011/12:91). 

 

Citatet nedan belyser att barnets behov och barnets bästa är förenligt med att ha två föräldrar. 
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Jag ser det ur barnets perspektiv. Det handlar om barnets behov och barnets bästa. 

Barn som ska födas saknar egen röst. Vi (partiet) fortsätter att värna barns rätt till 

båda sina föräldrar, och vi vill därför inte öppna för att ensamstående kvinnor ska 

få genomföra assisterad befruktning. Kort sagt, barn behöver två föräldrar att 

relatera till.[---]. Låt mig säga till sist att staten genom lagstiftning ska värna barns 

rätt till en pappa. Det är den grunden vi har i Sverige. Pappor är viktiga för barn. 

Jag vill säga det en gång till (Anförande 73,77, Protokoll 2011/12:91). 

 

I Johanssons (2006) avhandling beskrivs hur relationen mellan fadern och barnet förändrats 

och att familjen konstrueras på olika sätt utifrån historisk, kulturell och social kontext. Genom 

att gå tillbaka i historien blir det möjligt att se, som Berglund (2007) skriver om, att fadern i 

slutet på 1800-talet endast ett försörjningsansvar för familjen. Konstruktion gällande fadern 

har förändrats över tid. Ett exempel på detta är som Bangura Arvidsson (2003) tar upp, 

nämligen att det på 1980-talet började talas om den omsorgsfulla fadern som enligt forskning 

visade sig var lika bra på att ta hand om sina barn på ett adekvat sätt som modern. Som citaten 

ovan från debatten visar vill politikerna påtala faderns betydelse, inte utifrån försörjning utan 

istället utifrån barns identitetsskapande. För att själv kunna bli en fader behöver sonen en 

fader att relatera till. Politikerna är med dessa argument medskapar till konstruktionen om en 

faders betydelse för barn. Politiker som hävdar att fadern utgör en essentiell del av vad det 

innebär att vara fader för sin son, bär enligt vår tolkning på ett grundantagande om att moders- 

och faderskap är åtskilda och föräldraskapet är således inte könsneutralt. Genom argumentet 

att ett barn behöver två föräldrar att relatera till eller som i det andra citatet, en son behöver en 

fader att relatera till för att få en uppfattning om vad det innebär att vara en fader, skapas ett 

ideal som är eftersträvansvärt för barnets skull. De familjer som inte kan leva upp till detta 

ideal blir således avvikare och barnet i denna familj har inte samma goda möjligheter som 

barn som växer upp i en familj med två föräldrar (Piuva 2012). Politiker som hävdar att sonen 

behöver en fader och inte en moder för att växa i sin könsidentitet gör en tydlig distinktion 

mellan kvinnligt och manligt. Politiker som drar denna slutsats bär på en föreställning om att 

vi som individer är antingen män eller kvinnor. När fadern finns i sonens liv utvecklar sonen 

sin könsidentitet, vår tolkning blir därmed att sonen löper en risk att inte utveckla en manlig 

könsidentitet om fadern är frånvarande och pojken endast har en moder vid sin sida. Genom 
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detta argument urskiljs en norm om genus där en pojke behöver en man för att uppfylla 

förväntningarna om sin maskulinitet (Sörensdotter 2010).  

Värt att notera är det också hur det i första citatet föreligger en förväntning även på sonen att 

han en dag ska bli fader. Med detta argument framträder en norm om vad som betraktas som 

normalt och vilka förväntningar som finns på den enskilda (Sörensdotter 2010). Således 

normen om den självklara drivkraften att vilja reproducera sig.  

Män och kvinnor förväntas ofta vilja reproducera sig utifrån en heterosexuell kontext i val av 

partner (Sörensdotter 2010). Vår vidare tolkning av citatet är att sonen antas vara 

heterosexuell då detta är den enda möjlighet i dagens samhälle för en man att reproducera sig. 

8.1.2 Kärnfamiljen som ideal 

Enligt politiker finns ett grundkoncept i samhället som i generationer byggts upp och som 

innebär att barn ska växa upp med en moder och en fader. Denna form av familj är en 

sammanhållande länk i samhället och enligt vissa politiker i debatten en bra modell för 

familjebildande även om de hyser respekt för andra familjekonstellationer. Vissa politiker 

hävdar vidare att det i Sverige finns ett stort antal singelfamiljer och kan inte förstå hur vissa 

politiker vill skapa fler singelfamiljer genom att anta detta lagförslag. Citatet nedan beskriver 

hur singelfamiljer ger samma kärlek till sina barn men att de ensamstående föräldrarna får 

kämpa för att uppväga den frånvarande föräldern. 

 

Vi menar inte att singelfamiljerna skulle vara mindre värda eller att man skulle ha 

sämre förmåga att avge kärlek i singelfamiljer jämfört med vad man kan göra i 

parrelationer. Tvärtom vet jag, som själv har varit ensamstående, hur man sliter 

hårt för att kompensera den förälder som inte finns i barnens liv. Det är inte helt 

obekant att hårt arbetande ensamstående lever med känslor av otillräcklighet och 

att de hyser medkänsla för den saknad deras barn många gånger har efter en pappa 

(Anförande 9 Protokoll 2011/12:91). 

 

I argumentet blir det tydligt att en del politiker uttrycker att kärnfamiljen är den 

familjekonstellation som är att föredra framför andra. Politikerna menar inte att kärnfamiljen 

består av en familj av två föräldrar utan att könet på dessa är av vikt, att det ska finnas en 
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moder och en fader. Den ensamstående föräldern målas upp som någon som är kapabel till att 

älska och uppfostra sina barn på samma sätt som sammanboende föräldrar men att den 

ensamstående får kämpa mycket mer och går en hårdare väg till mötes. Utifrån Johanssons 

(2006) beskrivning av normalitet och avvikelser framgår det att politikern enligt citatet ovan 

anser att kärnfamiljen står för normalitet. Politikerna erkänner andra familjekonstellationer 

och respekterar att de finns men genom att föredra en familjekonstellation framför andra 

bidrar dem till att det är den gällande normen i samhället. Här skapas det avvikare som i detta 

fall blir alla familjer som inte passar in i det som kallas kärnfamiljen. Som vi presenterat i 

tidigare forskning tar Johansson (2006) upp hur bristen på manlig förebild kan härledas till 

föreställningar om ”den ensamma och otillräckliga modern”, det vill säga hur en ensam 

kvinna har en oförmåga att ta hand om sin sons behov. Den ensamma kvinnan är otillräcklig 

och det som saknas är ”det manliga”. Detta kan härledas till hur politiker i sitt argument 

beskriver den ensamstående som hårt arbetande och med känslor av otillräcklighet. Med detta 

argument befäster man den ensamstående modern som utsatt och som otillräcklig för sitt 

barns behov.   

I politiken förs resonemang om vad som är en ”naturlig” eller ”riktig” familj. Familjen 

konstrueras på olika sätt utifrån social och kulturell kontext samt beroende på tidsepok 

(Johansson 2006). Bilden om vad som anses som en naturlig familj blir enligt vår tolkning 

tydlig i argumentet när politikerna använder sig av ordvalet grundkonceptet i form av en 

moder och fader. Politikern anser därmed att en ”riktig” familj är bestående av en mor och far. 

Politikern i citatet ovan som talar om singelfamiljen, beskriver den ensamstående som hårt 

arbetande och otillräcklig för sitt barn. Denna bild av den ensamstående går att finna tillbaka i 

historien. Enligt Johansson (2006) har ensamstående mödrar och enföräldersfamiljer 

problematiserats och ansetts som misslyckad och ofullständig. Konstruktionen av den 

ensamstående modern som otillräcklig och ofullständig består genom detta citat.  

8.1.3 Genetiskt ursprung 

Argumentet om genetiskt ursprung återkommer i debatten och politikerna hänvisar till FN:s 

Barnkonvention artikel 7 som står för barnets rätt att känna till sitt ursprung samt bli vårdad 

av båda sina föräldrar så långt som det är möjligt. Genom att legalisera assisterad befruktning 

för ensamstående samt surrogatmoderskap berövas barnet rätten till sitt ursprung, sin identitet 

och sin integritet fram tills barnet nått vuxen ålder. Citaten nedan är ett exempel på detta.   
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Det finns enligt min mening mycket starka skäl till vår hållning som (partiet)  när 

vi är kritiska till singelbefruktning och surrogatmoderskap. Jag vill framhålla att 

varje barn har rätt till sina föräldrar och till sitt eget ursprung. Detta är inte bara en 

(partiet) ståndpunkt utan även något som tydligt slås fast i FN:s barnkonvention, 

artikel 7.  Insemination av ensamstående kvinnor innebär att barnet berövas sin 

pappa. Barnet får inte ens rätt att efterforska faderns identitet under hela sin 

uppväxttid. Detta är enligt min mening en allvarlig kränkning av barnets rättigheter 

och absolut inte något som bör ingå och äga rum inom den svenska sjukvården. [---

] Det är därför som vi har lyft fram vikten av pappan och barns rätt att också få 

kännedom om sin far och möjlighet att möta vederbörande om det är möjligt inte 

bara när de blir 18 eller 19 år utan också när de är 1, 2, 5, 10 eller 15 år (Anförande 

11, 86, Protokoll 2011/12:91). 

 

Hur ska barnet förstå sitt ursprung i en sådan här situation och få svar på de 

ständiga frågorna: Vem är jag? Var kommer jag ifrån?  Men, säger någon, om tre 

vuxna personer kommer överens om att låta en kvinna vara surrogatmamma, vad 

har staten med det att göra? Det borde väl vara upp till dem. Staten ska garantera 

barnets rättigheter. Barnet har annars ingen talan. Vi talar ju ofta i riksdagen om 

barns rättigheter och barnets bästa. Barnperspektivet kommer vi (partiet) aldrig att 

överge (Anförande 73, Protokoll 2011/12:91).  

 

I den tidigare presenterande forskningen går det att läsa om att fastställandet av faderskapet 

för barn födda utanför äktenskapet varit av stor betydelse (Bangura Arvidsson 2003). Detta 

argument visar att fastställandet av faderskapet fortfarande anses viktigt i Sverige. 

Anledningarna skiljer sig dock åt avsevärt då det förr i tiden handlade om ett 

försörjningsansvar som fadern ansågs skyldig att ta på sig oavsett om det fanns en annan fader 

än den biologiska som tagit på sig det sociala faderskapet för barnet. Idag handlar det istället 

om ett socialt föräldraskap där politikerna argumenterar för att det är av vikt för barnet att få 

kännedom om vem som är dennes fader för att förstå vem barnet är och vart denne kommer 

ifrån, detta anses förenligt med barnets bästa. Detta innebär att faderskapet är socialt 

konstruerat utifrån olika kontexter i Sverige. Genom detta argument vidmakthålls den sociala 

konstruktionen om det biologiska ursprunget och dess vikt för barnets bästa. Här skapas en 

sanning som utgår ifrån politikernas föreställningar (Blom & Morén 2007).  
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Nu skiftas fokus till tesens contra-argument 

8.1.4 Nätverkets betydelse 

Politikerna hävdar att det har mindre betydelse huruvida människor lever i en parrelation eller 

inte utan att det som är av vikt för barnet är att det finns människor runt omkring som kan ge 

kärlek och stöd till barnet. Nätverk bestående av släktingar och vänner kan istället ge barnet 

en bra och trygg uppväxt.  Oavsett om individer är ensamstående eller lever i en parrelation 

vid barnets tillkomst innebär inte detta att det är statisk bild som inte kan förändras under 

barnets uppväxt.  

 

Människors lämplighet som förälder avgörs inte av om de lever i en parrelation 

eller inte. Skillnaden är möjligen att de inte har en annan vuxen att dela 

föräldraansvaret med. Men jag tvivlar inte en sekund på att de som väljer att 

uppfostra barn på egen hand gör det efter mycket noggrant och moget övervägande 

och med full support från släkt och vänner (Anförande 21, Protokoll 2011/12:91).  

 

I citatet nedan talar politikern om barnets könsidentitet, ett argument som använts tidigare 

men i motsatt syfte nämligen för att påtala faderns betydelse. Skillnaden är således att 

politikern här påtalar att barnet inte behöver en biologisk förälder för att göra detta utan kan 

hitta sin könsidentitet med hjälp av barnets nätverk. 

 

När det gäller könsidentitet är det viktigt att också ha män i sitt liv. Det är många 

av de här barnen som har en bror till mamman, en god vän, en morfar eller en 

farfar som betyder väldigt mycket för dem. Det är inte så att man lever i en värld av 

enbart kvinnor (Anförande 12, Protokoll 2011/12:91). 

 

Politikerna vill genom detta argument påtala nätverkets betydelse och att kärlek och omtanke 

för ett barn kan komma från många olika håll än från de biologiska föräldrarna. I detta 

argument försöker politikerna undvika att sätta begrepp som avvikande i förhållande till 
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familj utan istället hävda att normaliteten finns i alla familjekonstellationer. Det som istället 

blir avvikande i detta argument är om människor inte känner en naturlig omtanke och kärlek 

för de barn som tillhör sin familj (Piuva 2012). Det är vidare intressant att uppmärksamma att 

könsidentiteten är ett återkommande argument. Skillnaden i dessa argument är att det inte 

behövs en fader för att växa in i sin könsidentitet utan att det istället kan finnas en bror till 

modern eller dylikt. Men likheten med dessa argument är det som är mest intressant att 

studera, nämligen att det krävs en man som kan agera manlig förebild för en son och en 

kvinna för att agera kvinnlig förebild för en dotter. Dessa argument skapar normer och 

förväntningar på hur man ska agera utifrån könstillhörighet (Sörensdotter 2010). Politikerna 

är alltså överens, oavsett ståndpunkt i den övergripande frågan, om att könsidentiteten är 

viktig, något man växer in i och behöver någon av samma kön för att utveckla. 

8.1.5 Olika familjekonstellationer 

I debatten hävdar politikerna att det i dagens Sverige finns andra familjekonstellationer än 

mamma, pappa och barn som är lika välfungerande. Att betona att den gällande normen är 

kärnfamiljen mamma, pappa och barn anses av politikerna vara en väldigt konservativ syn på 

familjebildningen. Denna konservativa syn av den perfekta mannen, kvinnan och barnet leder 

till en stigmatisering av familjer som anses avvika från denna, vilket inte gynnar barnen. I 

dagens Sverige lever barn i många olika familjer som ser ut på många olika sätt. Barn kan 

komma att växa upp med fyra föräldrar och det anses inte som något negativt att det istället 

för två föräldrar är fyra stycken som älskar barnet. Citatet nedan sätter ord på hur familjer 

med flera vårdnadshavare kan se ut.  

 

I stället anser jag att vi ska arbeta för fler vårdnadshavare. Det ska kunna finnas tre 

eller fyra vårdnadshavare. Två homosexuella par ska till exempel kunna vara 

vårdnadshavare tillsammans, eller en kvinna tillsammans med ett manligt 

homosexuellt par ska kunna dela vårdnaden (Anförande 10, Protokoll 2011/12:91). 

 

I det följande citatet påtalar man vikten av att samhället stödjer barn till att få en bra uppväxt 

oavsett familjekonstellation. 
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Det handlar inte om din eller min livsstil, utan det handlar om vilket samhälle vi 

bygger upp, vilken lagstiftning vi har, vilket stöd vi ger och vilka möjligheter vi ger 

till människor som gör olika livsval och på alla sätt försöker ge sina barn en bra 

uppväxt. Det ska kunna fungera oavsett vad man väljer för familjekonstellation 

(Anförande 80, Protokoll 2011/12:91). 

 

I Sverige finns en benägenhet att använda familjebegreppet fyrkantigt även om kärnfamiljen 

inte är lika vanlig som för några decennier sedan (Bäck-Wiklund & Bergsten 1997). Detta är 

något som politikerna i detta argument försöker motverka genom att hävda att familjer idag 

kan se ut på en mängd olika sätt, exempelvis ska ett barn kunna ha fyra vårdnadshavare och 

dessa vårdnadshavare ska kunna ha en annan sexuell läggning än den heteronormativa. Som 

Lundin 2012 och Johansson 2006 beskriver bygger den heterosexuella normen på antaganden 

om att alla är heterosexuella och vill leva i en heterosexuell tvåsamhet. Genom detta argument 

vill politikerna påtala att det idag i Sverige inte behöver vara så att individer är heterosexuella 

utan visa att det finns människor med andra sexualiteter som vill bilda familj i Sverige och att 

dessa familjer ska ges samma stöd och möjligheter av samhället. 

Kärnfamiljen som ideal utgår ifrån heterosexualitet som norm (Sörensdotter 2010). De som 

argumenterar för alternativa familjeformer i samhället frångår därmed den heterosexuella 

normbildningen och menar att det finns människor med en annan sexualitet i vårt samhälle 

som är minst lika goda fostrare av barn som den traditionella kärnfamiljen. Kärnfamiljen har 

utifrån lagstiftning konstruerats som en idealkonstellation för ett barn att växa upp i. Ett 

tydligt exempel på detta är hur insemination fram till året 2005 endast var tillåtet för en man 

och en kvinna i en parrelation.  

Förr stod heterosexualitet för normal sexualitet och homosexualitet var något som 

tabubelades, reglerades och kontrollerades (Mattsson 2010). Argumentet går emot denna 

tabubeläggning och man vill påvisa att heterosexualiteten inte längre är normen i samhället. 

Utifrån argumentet ska samhällsmedborgare idag ha ett fritt val oavsett sin sexuella läggning 

att välja att leva som man önskar och statens uppgift är inte att reglera detta utan istället stötta 

dessa att göra det. 

Som Plantin (2007) beskriver har den svenska välfärdsstaten med hjälp subventioner till 

barnfamiljer garanterat en hög ekonomisk trygghet. Detta har skapat förutsättningar för 

familjer att leva utifrån ett modernt och jämställt ideal som strävar efter ett nytänkande kring 
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kön och föräldraskap. Detta är något som ovanstående citat belyser där politikern anser att det 

är samhällets uppgift att stödja alla familjer så att varje individ ges förutsättningar att leva så 

som denne önskar. 

8.1.6 Genetiskt ursprung 

Argumentet om genetiskt ursprung är värt att notera då det används som både ett pro- och ett 

contra argument i debatten. Politikerna hänvisar till FN:s barnkonvention artikel 7 och är 

överens om att det genetiska ursprunget är av vikt för barnet, att det är en rättighet för barnet 

att få vetskap om detta. Argumenten skiljer sig dock åt i det avseendet att politikerna är oense 

kring när denna vetskap bör gälla. I citatet nedan beskrivs hur politikerna anser att genom att 

lagstadga assisterad befruktning för ensamstående kvinnor ger barnet denna rättighet vid 18 

års ålder vilket motparten inte anser är tillräckligt utan något som borde vara möjligt under 

hela barnets uppväxt. 

 

Enligt FN:s barnkonvention har alla barn rätt att få veta sitt ursprung, att få veta 

vem mamma och vem pappa är. Alla svenska barn som tillkommer genom 

insemination har den rätten. Ingen spermadonator får vara anonym. Vid 18 års 

ålder har barnet rätt att efterforska vem den biologiska pappan är. Så är inte fallet i 

Danmark. Det leder till att de barn som har tillkommit genom insemination i 

Danmark sannolikt aldrig kommer att få vad FN:s barnkonvention slår fast, 

nämligen rätten att veta sitt ursprung (Anförande 27, Protokoll 2011/12:91). 

 

Som nämnts i argumentet 11.1.3 tar Bangura (2003) upp i sin avhandling att fastställandet av 

faderskap tidigt var av stor betydelse i Sverige. Här görs alltså samma bedömning, att ett barn 

har rätt att få veta sitt biologiska ursprung men skiljer sig åt genom att denna rätt först ska bli 

gällande vid 18 års ålder. Utifrån tidigare presenterade forskning tar Zetterqvist Nelson och 

Malmqvist (2011) upp hur det biologiska ursprunget tillskrivs större vikt i Sverige i 

jämförelse med exempelvis Irland där spermadonatorer i större utsträckning hålls anonyma 

vid assisterad befruktning. En möjlig anledning som vi kan se till att politikern anser att det 

biologiska ursprunget är av så stor vikt är den starka pappapolitik som bedrivits i Sverige där 

faderns roll getts en betydligt större betydelse för barnet. 
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8.2 Tes 2:  Alla människor ska ha möjlighet att skaffa barn 

Pro-argument 

 Naturlig drivkraft  

 Beslutet om att skaffa barn ska vara upp till den enskilde blivande föräldern 

Contra-argument 

 Risken för exploatering av kvinnokroppen väger tyngre än möjliggörandet av 

föräldraskap 

 Föräldraskap som en omöjlig rättvisefråga 

 Föräldraskapet på bekostnad av barns behov 

8.2.1 Naturlig drivkraft 

Politikerna vill som citatet nedan är ett exempel på, poängtera den drift som finns i människan 

att reproducera sig. Politikerna hävdar att detta är en naturlig drivkraft för oss som människor 

och att reproduktion ger vårt mänskliga liv en mening.   

 

Rätten att söka lycka i livet gäller oss alla. Vi vill ha mening i våra liv, och dit hör 

onekligen barn. Många har en stark längtan efter barn – det är en ganska naturlig 

drivkraft.  För de flesta av oss är det enkelt att skaffa barn, och sedan börjar det 

livslånga ansvaret och jobbet. Det är en gåva att få ge liv, att få se liv ta form, växa 

och utvecklas, att få vara med och forma nya människor [---] Motsvarande 

berättelser om stark barnlängtan finns hos alla folk och i alla religioner, det är en 

ganska universell önskan (Anförande 21, Protokoll 2011/12:91). 

 

Politikerna uttrycker att vuxna människor i dagens samhälle har en längtan efter barn som är 

oerhörd stark, att det är en naturlig drivkraft och att reproduktion ger vårt liv en mening 

oavsett om individer lever i en parrelation eller inte. Enligt Fahlgren och Sawyer (2005) 

presenteras det som anses normalt inte enbart som det mest vanliga förekommande utan också 

som det socialt eftersträvansvärda. Det normala betraktas som naturligt och givet och de 

individer som inte faller inom ramen för detta blir avvikande (Piuva 2012). Genom detta 

argument skapas och upprätthålls en norm som säger att man som vuxen människa i Sverige 
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ska ha en längtan efter att bilda familj och att viljan att leva ett familjeliv ska vara självklar. 

De människor som inte har en vilja att skaffa barn eller som av olika anledningar inte förmår 

detta blir således avvikare och står utanför normen.  

8.2.2 Beslutet om att skaffa barn ska vara upp till den enskilde blivande föräldern 

Politikerna vill med argumentet, beslutet om att skaffa barn ska vara upp till den enskilda 

föräldern, synliggöra skillnaden mellan att tillåta eller förbjuda ensamstående kvinnors rätt till 

insemination. Politikerna vidareutvecklar detta argument med att påtala att det inte borde vara 

i statens intresse att förbjuda vuxna, friska människor att bilda familj och få barn. Staten ska 

istället respektera att människor fattar olika livsval och att familjebildandet samt föräldraskap 

skiljer sig åt från familj till familj.  

 

Det talas om att ”tillåta”, om att ”införa”, om att ”ge rätt till”. Mer sällan nämns 

vad det egentligen handlar om, att ta bort ett förbud. Det är två vitt skilda 

perspektiv, och de leder tankarna åt vitt skilda håll. I det ena fallet handlar det om 

att staten har makten i sin hand, och att staten i sin välvilja kan ge den enskilde lov 

till något. I det andra fallet ligger beslutet hos den enskilde, och staten använder sin 

myndighet bara när det finns överväldigande starka skäl att gå in och göra det.  

Valet mellan dessa två synsätt blir särskilt viktigt när det handlar om livets slut och 

livets början. Att staten pekar på en människa och säger att ”detta liv borde inte få 

bli till” är i grunden en oerhörd maktutövning som riktas mot den enskilde i 

tillvarons kanske viktigaste ögonblick. Låt oss aldrig glömma detta när vi 

diskuterar och lagstiftar om hur och i vilka livssituationer en kvinna borde tillåtas 

bära ett barn (Anförande 82, Protokoll 2011/12:91). 

 

Jag vill gärna hålla med dem som säger att det aldrig kan vara någon rättighet att få 

barn. Men bör det å andra sidan vara ett förbud att skaffa barn? Ska staten hindra 

ansvarsfulla kvinnor från att bli mammor? Nej, vi tycker inte det. Vi tycker att 

samhället ska styra våra liv mindre än i dag. Vi ska bort från onödiga förbud och 

pekpinnar på många områden. Vi är olika som personer och vill kunna leva våra liv 

efter eget tycke och smak och inte dansa efter statens pipa i allt. Vi, som 

representerar staten, ska respektera människors olika livsval. Vi ska stödja 
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föräldraskap i olika typer av familjer och inte utgå från att alla ser likadana ut 

(Anförande 21, Protokoll 2011/12:91). 

 

Människor finner varandra, älskar varandra, lever tillsammans och bildar familj. 

Jag kan berätta för kammaren att det gör man oavsett vilka beslut vi fattar här inne. 

Det finns saker som politiken tack och lov inte råder över (Anförande 92, Protokoll 

2011/12:91).   

Politikerna uttrycker att ansvarsfulla och friska kvinnor med en barnlängtan ska 

tillåtas skaffa biologiska barn. Värt att notera är hur samhället tillbaka i historien har 

betraktat den ensamstående modern. Johanssons (2006) avhandling tar upp hur den 

ensamstående modern problematiserats en längre tid utifrån dels försörjning samt 

risken för att barnen skulle bli lösdrivare och ouppfostrade. Den ensamstående 

modern med sitt barn har som familjekonstellation betraktats som misslyckad, 

ofullständig och felaktig. Genom de ovanstående argumenten syns en tydlig skillnad 

på hur den ensamstående framställdes en tid tillbaka och hur hon framställs idag. 

Wenneberg (2010) beskriver socialkonstruktivismen som att vår kunskap och socialt 

vetande är socialt konstruerat. Johansson (2006) beskriver vidare att enligt 

socialkonstruktivismen är människors världsuppfattning beroende av en historisk och 

kulturell kontext och därmed tidsmässigt föränderlig.  Den ensamstående modern har 

utifrån en historisk och social kontext konstruerats tidigare som ett socialt problem 

till att idag konstrueras till att bli en lika fullvärdig familjekonstellation som alla 

andra. Den ensamstående modern har således gått ifrån att betraktas som misslyckad 

till att genom detta argument konstrueras som ansvarsfull. Att en ensamstående 

moders barn skulle bli ouppfostrade av anledning att hon lever ensam med sitt barn 

återfinns inte i detta argument utan politikerna anser inte detta ha någon betydelse för 

barnets uppfostran.  

Fahlgren och Sawyer (2005) tar upp hur samhälleliga institutioner betraktas normerande och 

sammankopplas till reproduktionen av maktojämlikheter inom samhället. Ett exempel på hur 

politikerna genom det ovanstående argumentet försöker frångår denna maktojämnlikhet är hur 

politiker argumenterar för att staten inte ska förbjuda människor att skaffa barn. Att förbjuda 

människor är en tydlig maktutövning i människors liv och dagens lagstiftning kan därmed 

anses reproducera en maktojämlikhet inom samhället om det inte beaktas. 
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Nu skiftas fokus till tesens contra- argument. 

8.2.3 Risken för exploatering av kvinnokroppen väger tyngre än möjliggörandet av 

föräldraskap 

Främst i surrogatdebatten menar politiker att det inte kan vara en mänsklig rättighet att skaffa 

barn då detta kan leda till att kvinnors kroppar utnyttjas utifrån ekonomiska intressen. 

Surrogatmoderskap handlar om möjligheten att bli förälder men samtidigt om risken att det 

blir en handel med kvinnors kroppar. Citatet nedan visar på hur kvinnans kropp ska vara 

hennes egen och inget man ska få ”använda” för andras intressen.  

 

Du ska ha sex för att du vill ha sex och bli gravid för din egen skull. Det är inget du 

ska göra för att vara en ’god kvinna’. Ingen gåva att skänka bort eller en vara att 

sälja. Kvinnokroppen är inget redskap för andra utan en fundamental del av vem du 

är [---] Vår utgångspunkt är i mycket kvinnors rätt till sin kropp och reproduktion 

och att detta inte ska utnyttjas. Kvinnan och det barn som föds ska inte vara något 

som kan bli en behållare och vara till för andras önskan att få barn. Vi vill inte 

använda kvinnors kroppar på det sättet (Anförande 90, Protokoll 2011/12:91). 

 

Heteronormen innebär en särskiljning mellan man och kvinna samt mellan heterosexuella och 

andra sexualiteter. Detta särskiljande mellan heterosexualitet och andra sexualiteter skapar en 

hierarkisk ordning där heterosexuella blir överordnade och andra sexualiteter blir 

underordnade (Lundin 2012; Johansson 2006). Denna hierarkiska ordning blir möjlig att se 

med politikers argument som säger att risken för att kvinnor utnyttjas väger tyngre än att 

möjliggöra för manliga homosexuella par samt ensamstående män att skaffa biologiska barn. 

Att vara kvinna och skaffa barn åt någon annan anses genom detta argument som något 

avvikande och direkt skadligt för en kvinna. Enligt ett normkritiskt perspektiv medför det som 

anses normalt vissa förväntningar på enskilda människans beteende och livsstil (Sörensdotter, 

2010). Surrogatmoderskap har i Sverige aldrig varit en lagstadgad rätt att använda sig av vid 

svårigheter att skaffa barn. En kvinna anses enligt normen som beskrivits tidigare ha en 

längtan efter barn och det ska ge hennes liv mening. Detta är alltså de förväntningar som finns 

på en kvinna för att hon ska betraktas som normal. Att en kvinna skulle vilja genomgå ett 

surrogatmoderskap till ett homosexuellt par eller en manlig ensamstående anses avvikande 
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från denna norm då kvinnan själv bär en längtan efter barn. Kvinnan kommer enligt denna 

norm således bli utnyttjad och ta skada av ett surrogatmoderskap. 

8.2.4 Föräldraskap som en omöjlig rättvisefråga 

Politikerna hävdar i debatten att rättigheten att skaffa barn har blivit en rättvisefråga utifrån ett 

vuxenperspektiv. Detta då vissa politiker anser att det inte ska göras någon skillnad mellan på 

individer som är ensamstående eller ett par som vill skaffa barn, heller inte huruvida individen 

lever i en kärleksrelation eller inte. Citatet nedan visar på hur politiker anser att andra 

politiker hela tiden försöker sträva efter en rättvisa i samhället och hur detta ses som naivt. 

 

Familjelivet tycks i den här debatten enbart handla om en rättvisefråga utifrån ett 

vuxenperspektiv. Vi kan läsa utskottets svar där man anser att det inte ska göras 

skillnad mellan pars och ensamståendes möjligheter att bli föräldrar. (Partiets) 

resonemang går ut på att ensamstående minsann inte är sämre fostrare än andra. (I 

en) motion påpekas orättvisan i att det bara är kärleksrelationer som kan komma i 

fråga när det gäller assisterad befruktning när det lika gärna kan handla om två 

vänner. Det är orättvist.  Ingenting får vara orättvist. När man behandlar en fråga 

på en sådan här nivå blir det så tydligt att vi har blivit så otroligt sköra. Ingen får 

riskera att bli förfördelad. Alla normer måste utplånas därför att millimeterrättvisan 

är A och O i svensk politik. Faktum är att femteklassare också tycker att det är 

mycket viktigt med millimeterrättvisa, men när de blir två år äldre är det inte lika 

petigt längre. Det beror på att barns uppfattning om rättvisa förändras ju äldre de 

blir. Det kan man läsa i en norsk studie som publicerats i tidskriften Science. Vi ser 

dock inte detta i svensk politik i lika hög grad” (Anförande 9, Protokoll 

2011/12:91). 

 

Citatet ovan visar att politikern anser att den sexualitet som innebär att människor kan 

reproducera sig på egen hand ska ha rätt att skaffa barn, alltså de heterosexuella paren. 

Bekkengen (2011) anser inte att kärnfamiljen är nödvändig i dagens samhälle för att vi ska 

kunna reproducera oss utan betraktas vara en socialt konstruerad samlevnadsform. De som har 

en avvikande sexuell läggning som inte kan reproducera sig utan medicinsk hjälp eller med 

hjälp av surrogatmoderskap ska därmed inte ha rätt att skaffa några barn. Även om detta 

kommer innebära att alla inte kommer kunna få barn ska detta inte ska vara något som svensk 
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politik råder över. Politikerna fortsätter utveckla argumentet med att uttrycka att samhället 

inte kan sträva efter rättvisa för alla grupper, en del kommer vara förfördelade.  

En människa som har möjlighet att leva utifrån flera normer upptäcker sällan de 

diskriminerande effekter som normer kan ha för den som överträtt den gräns som normen 

anger (Sörensdotter 2010). I argumentet ovan argumenterar politikerna för att rättvisa är en 

omöjlig uppgift och som politiken inte kan råda över. Detta innebär således att de som inte 

kan reproducera sig på ”naturlig” väg faller utanför den heterosexuella normen men att detta 

inte kan hjälpas. Andra sexualiteter är avvikare men detta kan inte förändras då absolut 

rättvisa inte kan råda. Andra sexualiteter utsätts för diskriminerande effekter, i detta fall att 

inte kunna skaffa biologiska barn genom att inte tillhöra normen, de heterosexuella paren.  

8.2.5 Föräldraskapet på bekostnad av barns behov 

Skillnad mellan barns och vuxnas rätt är ett argument som återkommer i debatten som syftar 

till att poängtera att barnets rättigheter i alla avseenden ska gå före de vuxnas längtan efter 

barn. Barnet har ingen egen röst vilket innebär att lagstiftarna måste föra det ofödda barnets 

talan och intressen genom lagstiftning. Ett barns behov av föräldrar anses starkare än 

föräldrars behov av barn.  

 

Den sammanlagda bilden av de två beslut som en riksdagsmajoritet nu är på väg att 

tvinga fram är att vi håller på att få en omdefiniering av familjebegreppet som inte 

är sund. I stället för att tala om barns rätt till sina föräldrar och sina fäder talas det 

nu om vuxnas rätt till barn (Anförande 11, Protokoll 2011/12:91). 

 

Johansson (2006) definierar en familj som ett nät av sociala relationer som skapas genom vårt 

dagliga tal om den. Eek-Karlsson (2012) beskriver också hur språket utgör en viktig del i 

utvecklandet av normer och hur den enskilda människan är medskapare av ett normsystem. 

Politikernas argument bör därför anses normerande när dessa uttrycker hur familjebegreppet 

håller på att utvecklas på ett sätt som inte är sund. Familjer som inte betraktas sunda kan 

därmed anses vara avvikande och därmed onormala. Denna uppfattning om att 

familjebegreppet håller på att omdefinieras på ett sätt som inte är sund kan härledas till att 

kärnfamiljen länge varit den familj som betraktats som normal och alla som avviker från 
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denna norm blir därmed avvikare (Johansson 2006). För även om kärnfamiljen inte är lika 

vanlig längre fortsätter den vara den vanligaste typen av samlevnadsform (Nilsson 2010). 

I början på 1900 talet beskriver Bangura Arvidsson (2003) hur det gjordes en särskiljning 

mellan inomäktenskapliga och utomäktenskapliga barn. Fäder till de utomäktenskapliga 

barnen hade inget vårdnads- eller förmyndarskap gentemot sina barn tillskillnad mot de barn 

som fäderna hade inom äktenskapet. För de barn som var födda utanför äktenskapet tillföll 

vårdnads- och förmyndarskapet modern. De utomäktenskapliga barnen hade således inte rätt 

till båda sina föräldrar. I argumenten ovan är det tydligt hur politikerna idag anser att barns 

rätt ska stå över föräldrarnas vilket innebär en förändring från tidigare synsätt. 

9. Sammanfattning och avslutande diskussion 

Under detta avsnitt kommer en sammanfattning av de viktigaste resultaten i studien att 

redovisas samt svaren på frågeställningarna presenteras. Detta avsnitt kommer även innefatta 

en avslutande diskussion. 

9.1 Sammanfattning och diskussion 

Syftet med studien var att utifrån en riksdagsdebatt om assisterad befruktning och 

surrogatmoderskap identifiera normer om familj utifrån frågeställningar: 

 Vilka normer kan identifieras gällande familj i debatten? 

 Vilka normer kan identifieras gällande föräldraskap i debatten? 

Vi kan konstatera att det som politikerna i debatten är helt överens om oavsett 

ställningstagande i den övergripande frågan är vikten för ett barn att få kunskap om sitt 

biologiska ursprung. Vikten av fastställandet av faderskap återfinns tillbaka i historien och i 

denna debatt fortsätter det genetiska arvet att utgöra en viktig roll i barnets liv även om 

anledningarna skiljer sig åt från då till nu. Även om politikerna är överens om att ett barn som 

kommer till genom assisterad befruktning i Sverige ska ha rätten att göra en efterforskning av 

sitt biologiska ursprung så har vi hittat lite forskning som visar hur många av dessa barn som 

verkligen söker sitt biologiska ursprung samt vilket skäl de uppger för att göra eller inte göra 

detta.  

I debatten återkommer normen om viljan att reproducera sig. Denna vilja är naturlig, självklar 

och given för människan enligt politikerna. Människor som inte kan eller vill detta skapas då 
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till att bli avvikare. En grupp som skulle kunna bli förälder genom surrogat är de manliga 

homosexuella paren, de som inte faller inom den heterosexuella normen. En fråga som man 

kan ställa sig är: ”Om detta är en stark norm i vårt samhälle för att anses vara normal som 

vuxen och att viljan till att bilda familj ska vara självklar är frågan vad som händer med 

människor som inte vill eller kan detta”? Man frångår då det som anses som normalt och blir 

något avvikande. Då viljan att skaffa barn blir normerande i vårt samhälle kommer de 

personer som inte vill eller kan skaffa barn bli ifrågasatta och en förklaring krävs till varför 

man lever ett liv utan barn. 

En av de normer som identifierats gällande familjen återfinns i pro-argumentet 11.1.2 

kärnfamiljen som ideal, som hävdar att kärnfamiljen är en idealistisk familjeform. 

Kärnfamiljen står genom detta argument för normalitet och alla andra familjekonstellationer 

blir i förhållande till kärnfamiljen avvikande. Contra-argumentet 11.1.5 olika 

familjekonstellationer, hävdar istället att det finns fler familjekonstellationer än kärnfamiljen 

som är välfungerande.  

I debatten kan vi se hur föräldrars rättigheter till barn och barns rättigheter till föräldrar sätts 

som motsatsförhållande till varandra, det ena verkar utesluta det andra. De politiker som är för 

en lagändring anser att reproduktion är en essentiell del av det mänskliga varandet och att det 

inte ska vara avhängigt på om du lever i en parrelation eller inte. De politiker som är emot en 

lagändring anser istället att barnets rätt till sitt biologiska ursprung ska komma först och står 

därmed över vuxnas längtan efter barn. Denna risk ser inte förespråkarna då de politikerna 

anser att barnet inte löper någon risk att ta skada av att få veta sitt biologiska ursprung först 

vid 18 års ålder.  

Grundtanken med den här debatten var att argumentera för huruvida ensamstående kvinnor 

ska få tillgång till assisterad befruktning samt om surrogatmoderskap ska tillåtas. I denna 

debatt lyfts aldrig den ensamstående mannen fram som potentiell förälder genom 

surrogatmoderskap utan det talas istället om de manliga homosexuella paren samt 

heterosexuella par där kvinnan är oförmögen att bära ett barn. Utifrån ett genusperspektiv är 

det mannen som är normen inom de flesta områden (Elmroth 2012). I den här debatten intar 

kvinnan en normposition, det vill säga, kvinnan har en central och given roll som förälder och 

mannen osynliggörs då han inte tillhör normen.   

En slutsats av vår studie är att politikerna är överens om att ett barn behöver en individ av 

samma kön för att kunna växa in i sin könsidentitet.  En del politiker i debatten argumenterar 
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för att det endast är fadern som kan stötta sin son i att utveckla denna medan andra politiker 

hävdar att nätverket kan fylla denna funktion med hjälp av en anhörig av samma kön som 

barnet. Detta innebär att en moder inte kan hjälpa sin son eller en fader hjälpa sin dotter att 

växa in i sin könsidentitet. Vidare kan man fundera på exakt vad som menas med 

könsidentitet? Handlar det om att man ska växa in i sitt biologiska kön och behöver en 

förälder av samma kön för att förstå hur vi biologiskt är konstruerade eller handlar det istället 

om, vilket verkar troligare, om att man ska lära sig att växa in i de könsroller som finns 

kopplat till könet. 

9.1.1 Vidare forskning 

Som vi nämnde tidigare är politikerna i debatten överens om att ett barn som föds utifrån 

assisterad befruktning ska ha rätt att efterforska sitt ursprung finner vi det intressant att forska 

vidare om hur många barn som verkligen gör detta i en realitet. Och vilka skäl barnen uppger 

till att göra eller inte göra detta. 
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