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Philosophys (IVR) svenska avdelnings årliga sammankonst
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Program 16 april
10:30 Coffee

11:00 – Welcome

11:15 – Keynote: Professor Patrick Hanafin, Professor of Law, Director Centre for Law and 
the Humanities, University of London

Of Embryonic Sovereigns and Proprietorial Sovereignty: On Having and Not Having 
The Body

In contemporary debates in law and bioethics in the area of new reproductive technologies the 
question of whether having a proprietorial interest in one’s tissue or gametes as a means to 
securing greater (or even some) reproductive autonomy often arises. At its core this question 
forces us to ask if we can in fact exercise what Jacques Derrida has termed  a ‘proprietorial 
sovereignty’ over our own Smallbodies. In other words, is our body ever our own, to own or 
dispose of as we wish? In this lecture I will explore these themes by examining so-called 
pre-implantation frozen embryo disputes in which couples dispute who should be allowed to 
choose how to dispose of frozen embryos when a relationship breaks down. Such cases are 
infused with the rhetoric of property yet at the same time the law in most jurisdictions refuses 
to allow any form of possessory interest in the frozen embryo. Instead the law constructs this 
as a conflict between a party who wishes to exercise a right to procreate and one who wishes 

mailto:https://www.google.se/maps/@57.697357,11.961304,17z


to have a right not to procreate. The majority of such cases have been decided in favour of the 
party who wishes not to procreate (usually the male).  In so doing the law reaffirms a notion of 
what one might term a patriarchal right to determine the limits of women’s reproductive free-
dom. Some commentators believe that the female partner should be accorded some form of 
possessory right to the frozen embryo in such cases thus creating an exception to the exercise 
of patriarchal sovereignty. This debate raises questions of wider importance for law in relation 
to the extent  that it is possible to own oneself or one’s tissues, as well as the ability of rights 
arguments to perform gender justice.

12:30 – Lunch

13:30 – Presentation 1: Petra Andersson, forskare, praktisk filosofi, Göteborgs universitet
Hästen som person, kompis, rättighetshavare, träningsredskap och smörgåspålägg.

Uppfattningarna om vad hästar är för slags varelser och vad man berättigat kan och inte kan 
göra med hästar, blir allt mer diversifierade. Tämligen genomgående gäller att företrädare 
för någon uppfattning, ofta tycks sakna kapacitet att ens förstå andra uppfattningar. Därmed 
övergår diskussionerna alltför ofta i beskyllningar om okunnighet. Dessa konflikter är intressan-
ta att analysera närmare.

14:00 – Presentation 2: Jannice Käll, PhD Department of Law, University of Gothenburg
Embodying the virtual legal subject

The idea of subject fluidity is explored in relation to virtual platform settings where identity and 
community creation is intertwined with dynamic contractual structures.

14:30 – Diskussion 

15:00 – Kaffe

15:30 – Diskussion i grupp

17:00 – Plenum, ’redovisa’ gruppdiskussion

18:15 – Avslut dag 1

19:30 Middag



Program 17 april
9:00 – Presentation 3: Susanna Radovic, universitetslektor, Teoretisk filosofi, Göteborgs 
universitet & Moa Kindström Dahlin, jur.dr, Juridisk fakultet, Stockholms universitet

Expertis, evidens och etik i beslut om tvångsvård

Om ett nyligen startat projekt om hur en kombinerad juridisk och medicinsk prövning görs 
i beslut gällande fortsatt psykiatrisk tvångsvård (LPT) samt utskrivning från rättspsykiatrisk 
vård med särskild utskrivningsprövning (LRV). Projektets övergripande syfte är att analysera 
hur rättsliga beslut om psykiatrisk tvångsvård tas respektive motiveras i de svenska förvalt-
ningsrätterna, samt hur etiska värden som autonomi, liv och hälsa balanseras i rättstillämpnin-
gen. Projektet som är en intervjustudie kommer bl a fokusera på hur expertrollen fungerar och 
strukturerar rättsprocesserna, hur det medico-legala hybridbegreppet allvarlig psykisk störning 
kommer att definieras genom praxis, samt hur föreställningar om rättslig respektive veten-
skaplig objektivitet etableras och vidmakthålls. 

9:30 – Presentation 4: Håkan Gustafsson, professor i allmän rätt, Karlstads universitet
Rätt, motstånd, förändring

Temat ”Rätt, motstånd, förändring” behandlar frågan om hur rätten formas underifrån från 
samhällets bas: detta utifrån ett perspektiv där sociala rörelser har en framträdande roll. Rent 
historiskt och rent faktiskt har social rörelser varit pådrivande i rättens förändring och olika 
rättigheters framväxt. Detta är dock inte enkelriktat eller enkelt, utan det sker en ömsesidig 
påverkan, där rätten också försöker motstå förändringsförsök på olika sätt. Föredraget  teore-
tiserar kring detta förhållande och tar upp  resultat från en fältstudie i Indien,  ”Law, Resistance 
and Transformation: The Dynamic Interactions of Legal Strategies and Activism in the Narma-
da Struggle” (tillsammans med Stellan Vinthagen och Patrik Oskarsson).

10:00 – Diskussion

10:30 – Kaffe

11:00 – Panel och avslutning 
Panel: Christian Dahlman, professor i allmän rättslära, Lunds universitet, Mauro Zamboni, pro-
fessor i allmän rättslära, Stockholms universitet, Leila Brännström, universitetslektor, Lunds 
universitet, Eva-Maria Svensson, professor i rättsvetenskap, Göteborgs universitet

12:00 – Lunch 

13:00 – 15:00 SvIVR Årsmöte.

Praktiska arrangemang
JI står för kaffe, lunch och middag under konferensen. Var och en betalar sina egna resor 
och logi. Tänk på att boka resa och boende i tid. 

Anmäl deltagande till Erik Björling (erik.bjorling@law.gu.se) snarast men allra senast den 1 
april 2015.

Har ni förslag på diskussionsämnen relaterat till temat? Maila Erik Björling i samband med 
anmälan. 


