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Abstract 

The meaning of freedom is a contested concept and so is also the understanding of 

gestational surrogacy. In this essay these two much-disputed subjects will be 

united, and the aim for this essay is to detect different understandings for 

conditions of freedom concerning those women that are acting as surrogate 

mothers. In sum, if gestational surrogacy can be viewed as an expression of 

women´s freedom or not. To reach an understanding of freedom in gestational 

surrogacy, feminist theory and discourse analysis are being applied to the material 

which consists of scientific articles from a range of different academic disciplines. 

This essay shows that the understanding of freedom in gestational surrogacy is 

dependent on the demands of freedom from the interpreter. In general terms, this 

essay claims that the proponents of gestational surrogacy understand freedom 

mainly in terms of the right for women to choose, while the opponents understand 

freedom as much dependent on structural and relational conditions. The essay 

concludes that there is not one answer to the question if surrogacy motherhood 

can be viewed as an expression of freedom or not. But it should be emphasized 

that in gestational surrogacy there is a substantial risk that inequalities based on 

sex, class and race can be increased.  

 

Nyckelord: frihet, surrogatmödraskap, feministisk teori, valfrihet, jämlikhet, 

diskurs, socialkonstruktivism. 

 

Antal ord: 9114 



 

 

Innehållsförteckning 

1 Inledning .................................................................................................................. 1 

1.1 Syfte och Frågeställning ..................................................................................... 2 

2 Bakgrund ................................................................................................................. 3 

3 Teori ......................................................................................................................... 6 

3.1 Frihet och makt ................................................................................................... 6 

3.2 Människan som social konstruktion och kontextens betydelse .......................... 7 

3.3 Jämlikhet som förutsättning och ”valfrihet” ...................................................... 8 

4 Metod ..................................................................................................................... 10 

4.1 Material och Avgränsningar ............................................................................. 10 

4.2 Analysverktyg .................................................................................................. 11 

4.3 Feministiska ambivalenser ............................................................................... 12 

5 Analys och Diskussion .......................................................................................... 15 

5.1 Förståelser av surrogatmödraskap .................................................................... 15 
5.1.1 Ett arbete som andra ................................................................................. 15 
5.1.2 En praktik som utmanar normer ............................................................... 17 

5.1.3 Kontrakt, kropp och klass ......................................................................... 19 

5.2 Villkor för frihet ............................................................................................... 22 

6 Slutsats ................................................................................................................... 23 

7 Referenser .............................................................................................................. 24 

 
 



 

 1 

1 Inledning 

Vad är frihet? Vad gör människan fri eller ofri?  

 

 

Frågan om frihet har länge varit ett ämne för diskussion, i synnerhet inom den 

politiska filosofin. I denna uppsats kommer än en gång denna ständigt aktuella, 

förbryllande och viktiga fråga om frihet att belysas. Detta kommer jag här göra 

genom att undersöka hur frihetens villkor förstås i den vetenskapliga debatten om 

surrogatmödraskap. 

Kvinnans rätt till självbestämmmande är en klassisk feministisk 

ståndpunkt där anspråk baserade på just frihet står i fokus. I denna studie kommer 

detta ställningstagande att problematiseras genom att granska den vetenskapliga 

debatten om surrogatmödraskap som en önskvärd eller icke önskvärd praktik. Jag 

menar att genom att särskåda debatten om surrogatmödraskap så kan 

förhandlingar om kvinnors frihet synliggöras och förstås. Surrogatmödraskapets 

vara eller icke vara kan betraktas som feministisk huvudvärk, detta då frågan 

ställer klassiska feministiska förgivettaganden på sin spets och att dessa nu kräver 

en eventuell omförhandling. Den feministiska rörelsen har som sagt sedan länge 

haft en framträdande roll som företrädare i debatten om kvinnans rätt till 

självbestämmande, men i debatten om surrogatmödraskap höjs nu feministiska 

röster för att begränsa denna rätt. För att förstå denna mycket paradoxala situation 

menar jag att debatten kring surrogatmödraskapets vara eller icke vara, som en 

önskvärd eller icke önskvärd praktik ger en bild av de diskrepanser som finns 

inom det feministiska fältet rörande frihetens eventuella gränser. Debatten om 

surrogatmödraskap menar jag rymmer än mängd konflikter och handlar om långt 

mer än surrogatmödraskap per se, då surrogatmödraskapet och dess tolkade 

betydelser och implikationer är politiskt sprängstoff då förhandlingarna rör kön, 

familj, klass, etnicitet, makt, kroppslig integritet, föräldraskap, släktskap, 

marknaden, medicin och teknik. Listan kan göras hur lång som helst, men detta 

menar jag visar på den politiska komplexiteten som frågan om surrogatmödraskap 

innehar. Surrogatmödraskap kan alltså förstås som en motsägesefull praktik som 

både rymmer problem och möjligheter, och att det personliga är politiskt blir här 

tydligt.  

För att ge en övergripande bild av denna studies upplägg så kommer jag 

inledningsvis att presentera mitt syfte och min frågeställning, för att sedan ge en 

bakgrund till surrogatmödraskap. I denna kommer jag bland annat redovisa för 

surrogatmödraskapets historia samt den lagstiftning som reglerar frågan i Sverige. 

Som min teoretiska ingång för att förstå frihet kommer jag i huvudsak att använda 

mig av Nancy Hirschmanns frihetsteori, som erbjuder en förståelse av det 

väljande subjektet som konstituerat av sociala konstruktioner samt sin specifika 
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kontext. Min metodologiska ingång är diskursanalysen där Laclau och Mouffes 

förståelse av flytande signifikanterna hjälper mig att förstå frihet som något som i 

den diskursiva kampen fylls med olika innebörd. I metodavsnittet kommer även 

mitt material och mina avgränsningar att redovisas samt en diskussion angående 

relationen mellan feministisk- och poststrukturell teori. På detta följer sedan min 

analys och diskussion av mitt material för att avslutningsvis landa i en slutsats.  

1.1 Syfte och Frågeställning 

I detta avsnitt kommer jag att redogöra för studiens huvudsakliga syfte och den 

frågeställning som kommer att vara vägledande för uppsatsen.  

 

Syfte 
 

Mitt syfte är att med utgångspunkt i vetenskapliga artiklar om surrogatmödraskap 

synliggöra förhandlingar om frihet, detta då jag menar att det pågår en kamp om 

frihetens innebörd i surrogatmödraskapsdiskursen. Här bör även förtydligas mitt 

intresse riktas mot förståelser av frihet med avseende på de kvinnor som agerar/ 

avser att agera surrogatmödrar. Jag vill alltså titta på vilka förståelser av frihet 

som finns representerade och vilka villkor för frihet som framträder i debatten. 

Vidare vilka problem och möjligheter dessa synsätt erbjuder ur ett feministiskt 

perspektiv. I förlängningen menar jag att denna undran leder till frågan hur ska vi 

förstå praktiken surrogatmödraskap i relation till kvinnors frihet, som befriande 

eller förtryckande. 

 

Frågeställning 
 

På vilka olika sätt uttrycks och förstås villkoren för frihet i den vetenskapliga 

debatten om surrogatmödraskap? 
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2 Bakgrund 

I denna del av uppsatsen kommer jag att ge en bakgrundsbild till 

surrogatmödraskap genom att kortfattad redogöra för vad surrogatmödraskap är, 

lagstiftningen som reglerar frågan samt surrogatmödraskapets historia. Jag 

kommer även att kort beskriva vad som brukar refereras till som ”Baby M” fallet, 

vilket är den vårdnadstvist som utspelades under mitten av 1980-talet i USA 

mellan en surrogatmamma och barnets avsedda föräldrar. Denna mycket 

infekterade vårdnadstvist kan ses som startskottet till den diskussion vi har idag 

angående surrogatmödraskapet och därför menar jag att denna vårdnadstvist bör 

uppmärksammas i en bakgrundsbild.  

 

Historia 
 

Surrogatmödraskap är i sin vidaste bemärkelse inget nytt fenomen och bör, enligt 

bland andra Sharyn Roach Anleu, inte i första hand betraktas som en ny teknologi 

utan snarare som ett uråldrigt socialt arrangemang (Roach Anleu 1990:63). 

Berättelser om denna typ av arrangemang finns redan i Bibeln där Rakel befaller 

sin man Jakob att göra parets hembiträde med barn för att sedan Rakel och Jakob 

ska agera föräldrar, detta då paret själva inte kan bli gravida. Samma typ av 

arrangemang upprättar även Bibelns Abraham och Sara som också de vänder sig 

till sitt hembiträde Hagar för att ge dom sonen Ismael. Under medeltiden var det 

vanligt att välbeställda kvinnor under det nyfödda barnets första år anställde så 

kallade ammor för att ta hand om barnet, och inte sällan levde det nyfödda barnet 

med amman under dess första år i livet och den biologiska modern gjorde 

vanligtvis enbart enstaka besök. I bland annat Vietnam och Grekland förekom det, 

till inte så länge sedan, att kvinnor med många barn gav bort sina sistfödda till 

makar som inte hade möjlighet att få några egna. Under industraliseringseran i 

väst stärktes dock synen på familjebildningen som något som sker i äktenskapet 

utan yttre inblandning (Spar 2005:290f.,McElroy 2002:328).  

 

Vad är surrogatmödraskap? 
 

Surrogatmödraskap innnebär att en kvinna blir gravid med avsikten att inte 

självbehålla barnet och man brukar tala om två olika former av tillvägagångssätt; 

Traditionellt eller partiellt surrogatmödraskap som innebär att surrogatmamman 

befruktas genom insemination (detta kan givetvis även ske genom samlag) vilket 

gör henne både till genetisk och biologisk moder till barnet. Sperman som 

används vid insiminationen är vanligtvis från den man som avser att ta hand om 

barnet. Vid gestationellt eller fullständigt surrogatmödraskap är inte ägget den 

inseminerade kvinnnans utan kommer istället från en annan kvinna, inte sällan 
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den kvinna som har för avsikt att utöva föräldraskapet. Vid fullständigt 

surrogatmödraskap sker befruktningen utanför kroppen med in vitro fertilisering 

(IVF, även kallat provrörsbefruktning) och mannen bakom metoden, Robert 

Edwards, tilldelades i år Nobelpriset i medicin för sin forskning. Om både ägget 

och spermierna är donerade, det vill säga att de kommer från personer som inte 

avser att bli de juridiska föräldrarna kallas detta embryodonation. Detta innebär att 

barnet blir till genom tre oberoende parter för att sedan tillfalla de avsedda 

juridiska föräldrarna (RFSL 2010, van Niekerk och van Zyl 1995:345). Ytterligare 

en disktinktion som man brukar tala om är surrogatmödraskapet som altruistiskt 

eller kommersiellt. Där det först nämnda innebär att kvinnan går i genom 

graviditeten utan ekonomisk kompensation, dock brukar omkostander så som 

läkarbesök, kläder etcetera bekostas av de personer (den person) som avser att bli 

barnets juridiska föräldrar (förälder). Vid kommersiellt surrogatmödraskap blir 

kvinna ekonomiskt kompenserad för sin graviditet. Eftersom lagstiftningen i 

Sverige förbjuder surrogatmödraskap finns ingen statistik över kostnaden för att 

anlita en surrogatmamma men i en amerikansk kontext finns siffror från allt 

mellan motsvarande 140.000 till 525.000 SEK och för att göra detsamma i Indien 

finns kostnadsuppgifter på mellan 17.000 till 44.000 SEK (Birenbaum-Carmeli 

2007:39, Spar 2005:294). Dessa uppgifter skall dock läsas försiktigt då de varierar 

kraftigt mellan skilda uppgiftslämnare. 

 

Lagstiftning 
 

Som nämnts tidigare så förbjuder den svenska lagstiftning surrogatmödraskap och 

regleras genom SFS 1988:711 lag om befruktning utanför kroppen, men under 

hösten 2010 har frågan om riktigheten i denna lagstiftning diskuterats flitigt i 

bland annat media. Krav på en ny statlig utredning om surrogatmödraskap har 

ställts från politiker från båda de politiska blocken, och tunga opinionsbildande 

instanser så som Riksförbundet för sexuellt likaberättigande (RFSL 2010) har 

ställt sig positiva till en reform i frågan där man förespråkar en tillåtande 

lagstiftning. Man vet dock att i Sverige förekommer surrogatmödraskaps 

arrangemang trots förbudet och svenska par (och även singlar) åker utomlands till 

länder med en tillåtande lagstiftning (exempelvis Storbritannien, Nederländerna, 

Brasilien, Israel, Sydafrika samt vissa delstater i Australien och USA) för att 

genomföra processen (RFSL 2010, Damelio och Sorensen 2008:269, Spar 

2005:289). Ett annat tillvägagångssätt är att en kvinna genom samlag blir gravid 

och därefter kan den genetiske faderns partner ansöka om att närstående adoptera 

barnet. En tredje variant är att som svensk kvinna insemineras på en klinik 

utomlands med syfte att agera surrogatmamma till ett par (eller person) som har 

för avsikt att utföra föräldraskapet (RFSL 2010). Samtliga av ovanstående kan 

dock innebära en mängd problem och hinder, något jag inte har för avsikt att gå 

närmare in på här utan beskrivningen har som syfte att visa på några av de olika 

tillvägangångssätt man vet förkommer.  
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”Baby M” 
 

Ett av det mest uppmärksammade fallen av surrogatmödraskap är det så kalllade 

”Baby M” fallet och denna oerhört infekterade vårdnadstvist kan, som jag tidigare 

påpekade, ses som startskottet för den diskussion som vi har idag angående 

surrogatmödraskap. Ett amerikanskt par, William och Betsy Stern, anlitade 1985 

en surrogatmamma vid namn Mary Beth Whitehead. Mary Beth, en tvåbarnsmor 

från arbetarklassen erbjöds 10.000 USD för att genomföra ett så kallt partiellt 

surrogatmödraskap. Mary Beth som var bärare av barnet var alltså både genetisk 

och biologisk mor till barnet. När barnet (”Baby M”elissa) väl hade fötts ändrade 

Mary Beth sig angående att överlämna barnet till paret Stern för adoption (enbart 

Betsy hade behövt adoptera då hennes man var den biologiske fadern) och ville 

själv behålla barnet. Detta ledde till en mycket uppmärksammad rättegång om 

vem som egentligen kunde göra anspråk på barnet. Domen föll och paret Stern 

tilldelades vårdnaden av Melissa efter att domaren i fallet, Harvey Sorkow, yttrat 

”a deal is, after all, a deal”. Mary Beth fick dock umgängesrätt med dotter. 

(Neuhaus 1988
1
, Roach Anleu 1990:66f., Spar 2005:288).  

 

                                                                                                                                                         

 
1
 Denna artikel saknar sidnumrering. 
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3 Teori 

Som jag i inledningen påpekade så menar jag att i den vetenskapliga debatten 

pågår en förhandling kring hur vi ska förstå frihet i fråga om surrogatmödraskap, 

och genom att särskåda denna debatt så kan förhandlingar om kvinnors frihet 

synliggöras och förstås. För att förstå frihet från ett feministiskt perspektiv 

kommer jag att utgå från Nancy Hirschmanns frihetsteori och hennes bok The 

Subject of Liberty: Toward a Feminist Theory of Freedom (2003) och använda 

mig av denna som utgångspunkt för min förståelse av frihet och därmed som mitt 

teoretiska ramverk. 

3.1 Frihet och makt 

Frihet, menar Hirschmann är ett av de absolut viktigaste politiska koncepten i 

modern politisk teori, och att erbjuda en feministisk förståelse av begreppet är 

därav stor vikt (Hirschmann 2003:209). Hirschmann hävdar att friheten såväl som 

människan är diskursiva konstruktioner, och säger att “we can only be that kinds 

of persons that our language and context allow” (Hirschmann 2003:81). För 

författaren är makt och frihet intimt sammantvinnade (Hirschmann 2003: 82,209) 

och hon argumenterar för att frihet har möjligheten till val som förutsättning men 

att de val vi gör är konstituerade av kontext, diskurs och språk och att det är dessa 

som gör valen vi gör möjliga. Vilka vi är och hur vi väljer formas alltså av 

specifika kontexter och sociala konstruktioner (Hirschmann 2003:ix), något som 

kommer diskuteras närmare längre fram. Om en feministisk förståelse av frihet, 

säger Hirschmann såhär; 

 

Individual women´s desires, the choices they make, and the reasons for those choices – both the 

reasons they understand themselves to have and the reasons they may not be able to see, precisely 

because desire has been constrained and produced in particular ways- are all important to a 

feminist understanding of freedom (Hirschmann 2003:35). 

 

Frihetens subjekt är manligt kodat argumenterar Hirschmann och detta menar hon 

är en viktig insikt för att förstå hur frihet är definerat och för hur det förstås, samt 

för våra föreställningar kring frihet. Detta hävdar hon visar på att begreppet inte är 

ett universellt begrepp, utan att det har formulerats av och har avsikten att 

appliceras på, en specifik grupp - nämligen välbeställda vita män (Hirschmann 

2003:71,218). Frihetens subjekt så som denne formulerats har med andra ord 

utgått från den ägande vita mannen. Begreppens innebörd bör alltså inte förstås 

neutralt, utan snarare som en produkt av specifika sociala formationer och 
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relationer som har utvecklats över tid. Uteslutandet av kvinnor i dessa 

formuleringar är något som även Seyla Benhabib har uppmärksammat; ”Kvinnors 

frånvaro pekar på vissa kategoriska förvrängningar inom dessa teorier; det vill 

säga, på grund av att de utesluter kvinnor dras dess teorier med en systematisk 

skevhet. Uteslutande av kvinnor och deras synpunkt är inte bara ett politiskt 

förbigående och en moralisk blind fläck utan utgör dessutom en epistemologisk 

brist” (Benhabib 1992:29f.).  

3.2 Människan som social konstruktion och 

kontextens betydelse 

Frihetens subjektet menar Hirschmann är en social konstruktion (Hirschmann 

2003:77) och säger “the self is not merely embedded in social relations but 

constituted by them (…) It could not exist-logically, materially, discursively-

outside of them” (Hirschmann 2003:204). Att förstå frihet med utgångspunkt i 

sociala konstruktioner innebär att synen på jaget och dess ”inneboende” 

egenskaper och preferenser öppnar upp för en förståelse av dessa som 

konstruktioner utifrån som internaliserats till att förstås som individens ”sanna” 

önskan (Hirschmann 2003:11f.). 

 

The idea of social construction is that human beings and their world are in no sense given or 

natural but the product of historical configurations of relationships. Our desires, preference, 

beliefs, values-indeed, the way in which we see the world and define reality-are all shaped by the 

particular constellation of personal and institutional social relationships that constitute our 

individual and collective identities. Understanding them requires us to place them in their 

historical, social, and political context (Hirschmann 2003:10). 

 

Som detta citat visar på tar oss en förståelse av social konstruktioner inte hela 

vägen för en förståelse av frihet. Detta då dessa konstruerade väljande subjekt 

även måste förstås i sin kontext (Hirschmann 2003:12f.). Även Benhabib pekar på 

vikten att förstå att människor handlar som situerade subjekt i en kontext då en 

handlande person alltid utgör en del i en konkret situation, och är alltid ett situerat 

jag (Benhabib 1992:11). Om kontexten, säger Hirschmann som följer;”Certainly, 

we always live in contexts, and those contexts always socially construct the 

people who live in them. But the contexts that constructs the choosing subject are 

not necessarily neutral in a relativist sense. Rather, contexts contain conditions 

that empower some people and restrict others” (Hirschmann 2003:97). Ett 

exempel på detta menar Hirschmann är könsmaktsordningen, där män som grupp 

generellt är överordnade kvinnor som grupp, och att detta leder till att kvinnor 

(och män) inte bara regleras i vad de anses kunna göra utan även vad de tillåts att 

vara (Hirschmann 2003:11). Hon pekar även på klass och enicitet som andra 

exempel på reglerande kategoriseringar i kontexten (Hirschmann 2003:10). 

Hirschmann lägger dock speciellt stor tyngd på just verkningar av kön och menar 
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att könsmaktordningen inte enbart begränsar kvinnnor (och män) i deras val och 

möjligheter utan även i hög grad påverkat individens självuppfattning. Detta gör 

att den kulturella kontexten har en stor inverkan på individen och dennes 

möjlighet till val. Hirschmann hävdar att detta ibland kan verka så begränsande att 

något som utifrån kan förstås som ett val, egentligen är individens upplevda måste 

(Hirschmann 2003:11).  

3.3 Jämlikhet som förutsättning och ”valfrihet” 

Hirschmann menar att den universalistiska liberala diskursen om frihet och 

formell jämlikhet bortser från de konkreta skillnader som faktiskt existerar mellan 

människor och som konstitueras bland annat genom kön, klass och etnicitet. Detta 

hävdar författaren är aspekter som man måste ta hänsyn till för en förståelse av 

frihet (Hirschmann 2003:223). Hirschmann ger ett exempel utifrån ett 

klassperspektiv där hon menar att ekonomiska ojämlikhetet bör förstås som ett 

hinder till frihet (Hirschmann 2003:18f.). Detta då fattigdom är en politisk fråga 

och bör därför betraktas som ett exempel på ”social relations of constraint”. Detta 

får konsekvensen att medans några är fria att handla är andra det inte då det 

kapitalistiska systemet distribuerar frihet tillsammans med ekonomiska resurser 

(Hirschmann 2003:21,225).  

 

The politics of unfreedom – whose freedom is limited and whose is not, whether certain groups of 

people (for instance women or racial minorities) are systematically poorer than other groups (such 

as white men) – are central to conclusions about the concept of freedom  (Hirschmann 2003:22).  

 

Hirschmann menar att precis som könsmaktsordningen bör förstås som ett  

“tillstånd” som ett hinder för frihet, så bör också fattigdom. Graden av jämlikhet 

menar författaren är ett kriterium för att utvärdera kontexten (Hirschmann 

2003:232). Som påpekades tidigare är möjligheten att göra val är en nödvändighet 

i fråga om frihet och Hirschmann säger “if choice is key to freedom, then what is 

necessary to understanding freedom is an examination not only of the conditions 

in which choices are made but also of the construction of choice itself” 

(Hirschmann 2003:202). Vissa frihetsteoretiker hävdar att val konstitueras av både 

inre och yttre faktorer, något som brukar förstås sem en dikotomi. Detta menar 

Hirschmann är ett falskt påstående då inre hinder varken är enbart individuella 

eller strikt ”inre” utan snarare är preferenser som i hög grad påverkas av den 

social kontexten som avgör gränserna för vad som uppfattas som möjligt 

(Hirschmann 2003:77). Författaren argumenterar för att val är diskursivt 

konstruerade i sig och att socialkonstruktivismen hjälper oss förstå hur hinder 

skapas, förstås och definieras i specifika kontexter (Hirschmann 2003:95). Vad 

som räknas som ett val är konstruerat av och genom språket, kulturella normer 

och förgivettagganden av vad det betyder och innebär att vara en individ 

(Hirschmann 2003:95). 
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Understanding the social construction of desire requires the discursive reconfiguration of the 

concept of choice such that women are understood as being who can make choices for themselves, 

´subjects´ of liberty. Social construction suggests that ´who I am´ is central to determining ´what I 

want´; but  ´who I am´ is shaped by what I do, how I live, and the concrete options that are open to 

me, what is required of me, what is prohibited, what can be imagined as well as what is 

unimaginable an inarticulate (Hirschmann 2003:202). 

 

Sammanfattningsvis att bära med sig från detta teoriavsnitt för vidare i läsning är 

att social konstruktioner och kontexten, samt graden av jämlikhet i denna, spelar 

roll för konstituerandet av det väljande subjektet och förståelsen av frihet. 
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4 Metod 

I detta kapitel har jag för avsikt att visa på mina metodologiska överväganden 

genom att redovisa mitt material och mina avgränsningar, min metod samt vad jag 

har valt att att beteckna som feministiska ambivalenser. Ett avsnitt som har som 

syfte att diskutera relationen mellan feminismen och poststrukturalismen. 

4.1 Material och Avgränsningar 

Som material har jag valt att använd mig av vetenskapliga artiklar rörande 

surrogatmödraskap. Artiklarna har valts ut bland ett större antal som jag läst då 

jag menar att de artiklar som i denna studie presenteras, representerar ett antal 

huvudspår i förståelser av frihet som återfinns i den större diskussionen. 

Sammanlagt är det tio stycken artiklar från 1985 fram till 2008. Denna avgränsing 

i tid beror på att det var på 1980-talet som debatten om surrogatmödraskap 

blossade upp i och med möjligheten till IVF och en mängd artiklar producerade. 

Artiklarna har valts ut på så sätt att deras huvudtema är surrogatmödraskap och 

jag har stävat efter att få en relativt jämn fördelning av förespråkare och 

opponenter gentemot fenomenet. Texterna är från en mängd olika vetenskapliga 

discipliner men har samtliga sitt fokus på effekter och betydelser av 

surrogatmödraskap i samhället. I och med detta så har  jag valt bort texter som 

exempelvis enbart rör medicin, teknik och juridik.  

Mina texter är både koherenta och kommunikativa, det vill säga de hålls 

ihop av ämnet samt att de har ett budskap att förmedla (Bergström och Boréus 

2005:16) och dessa texter menar jag är konkreta manifestationer av 

surrogatmödraskapsdiskursen (Bergström och Boréus 2005:17f.). Det finns 

givetvis potentiella problem med att använda sig av denna typ av material. 

Vetenskapliga artiklar kan man hävda representerar en relativt liten del av en 

diskurs, då surrogatmödraskapsdiskursen i sin helhet är större än vad som 

representeras i dessa artiklar. Jag menar dock att den vetenskapliga diskursen är 

av yttersta vikt, då denna i vårt samhälle tillskrivs stor tyngd och inte sällan ger 

den vetenskapliga diskursen direkta konsekvenser i samhället. En ytterligare 

aspekt som jag menar är viktig att påpeka i relation till användandet av 

vetenskapliga texter, är att detta implicit innebär en automatisk prioritering av 

dominanta texter och representationer (Neumann 2003:49f.). Vilket i sin tur leder 

till att man missar andra typer av representationer, exempelvis från kvinnorna som 

är surrogatmödrar själva. Detta är enligt mig problematiskt men inte oöverstigligt. 

En ytterst viktig poäng i att använda vetenskapliga texter är, som jag redan 

påpekat, makten som akademin och det som produceras där innehar. Dessa skulle 
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jag vilja hävda även har en relativt stor påverkar på hur institutionella praktiker 

förändras (Neumann 2003:82), något som blir mycket relevant i denna kontext då 

surrogatmödraskapets vara eller icke vara just nu är under förhandling. 

Avslutningsvis avser jag att säga något kort om begreppet 

surrogatmödraskap, detta då det är omtvistat. En mängd olika begrepp som syftar 

till samma praktik, nämligen att en kvinna blir gravid med avsikten att inte själv 

behålla barnet, används i diskussionen. I den svenska debatten är de vanligast 

förekommande surrogat, surrogatmoderskap samt surrogatmödraskap. I en 

anglosaxisk kontext är det ‟surrogacy‟, ‟surrogate motherhood‟ samt ‟gestational 

surrogacy‟ som är de mest frekventa (Jönsson 2003:14f.). Den huvudsakliga 

skillnaden som man kan se angående användningen av begreppen är att 

exempelvis surrogatmoderskap samt ‟surrogacy motherhood‟ är att dessa ofta 

används när man vill  påpeka närheten och kopplingen mellan barnet och den 

gravida kvinnan. Detta till skillnad från surrogat eller ‟gestational surrogacy‟ då 

surrogat är synonymt med ersättning eller substitut, och att man med detta vill 

framhäva att det inte är ett moderskap det rör sig om utan snarare ett tillfälligt 

bärande eller en temporär ersättning. Detta kanske kan uppfattas vara oviktiga 

nyanser men med ett fokus på diskurser blir dessa nyanser allt annat än oviktiga 

då språkliga uttryck inte är neutrala och därav menar jag att det är relevant att 

påpeka detta. Jag har bestämt för att huvudsakligen använda mig av begreppet 

surrogatmödraskap då detta är det vanligast förekommande i en svensk kontext 

(Jönsson 2003:15). 

4.2 Analysverktyg 

Som jag tidigare redovisat kommer jag som teoretisk utgångspunkt använda mig 

av Nancy Hirschmann feministiska frihetsteori och enligt henne, måste frihet 

förstås som en diskursiv konstruktion (Hirschmann 2003:209) Hirschmann tar 

således sin utgångspunkt i diskursanalysen och inspireras av bland andra Foucault 

i sin förståelse av makt, som något som ständigt upprätthålls och reproduceras i 

språket. Hirschmanns metodologiska antaganden menar jag i denna uppsats även 

blir mina och diskurser och förståelser av dessa finns som förutsättning till min 

metodologi. Sara Eldén menar att diskursanalysen kan ses som en metodologisk 

konsekvens av användandet av poststrukturella teorier (Eldén i Lundqvist et al. 

2005:63). Diskursanalysen sätter maktfrågan i fokus, något som jag menar är 

centralt för min undersökning. Marianne Winther Jørgensen och Louise Philips 

beskriver diskurser som ett bestämt sätt att tala om och förstå världen och att vårt 

tillträde till verkligheten alltid går genom språket. Vårt sätt att tala på avspeglar 

inte neutralt vår omvärld, våra identiteter och sociala relationer utan spelar en 

aktiv roll i skapandet och förändringen av dessa. De olika diskurserna pekar ut 

olika handlingar som möjliga och relevanta i situationen. Därmed får den 

diskursiva förståelsen sociala konsekvenser (Winther Jørgensen och Philips 

2000:7,15). Bergström och Boréus pekar även de på att det är genom språket som 

den politiska och social verkligheten konstitueras och att det är språket som 
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skapar mening. Maktaspekten menar författarna här är tydlig då det är i 

diskurserna som viss specifik kunskap blir erkänd som den rätta och sanna. 

Diskurser producerar med andra ord vad vi förstår som ”sant”. Detta innbär att 

diskurser får direkta implikationer då den rekommenderar vissa handlingar och en 

viss politisk praktik och detta påverkar i sin tur relationerna mellan olika grupper i 

samhälllet (Bergström och Boréus 2005: 326ff.). 

I analysen av mitt material kommer jag att ta hjälp av Ernesto Laclau och 

Chantal Mouffe och deras diskursteori. Denna kommer i den här uppsatsen att 

användas selektivt och ha som huvudsyfte att agera hjälpreda i analysen. Winther 

Jørgensen och Philips menar att nyckelordet i denna teori är den diskursiva 

kampen och menar att olika diskurser hela tiden kämpar mot varandra i syfte att 

uppnå tolkningföreträde och på så sätt uppnå ett bestämt sätt att tala om och förstå 

världen. Konflikten är med andra ord bärande i Laclau och Mouffes diskursteori 

och dessa motsättningar eller antagonismer, kan förstås som ett krig på den 

språkliga nivån angående mening och betydelse. Denna kamp syftar till att uppnå 

hegemoni genom att ges tolkningföreträde och därmed sätta ramarna för vår 

förståelse (Winther Jørgensen och Philips 2000:13,319). För min analys menar jag 

att kampen om tolkningsföreträdet ger en hjälp för läsningen av materialet och att 

därigenom söka de motsättningar som finns i diskursen, är ett nyttigt verktyg för 

att synliggöra de olika villkor för frihet som finns representerade i mitt material. 

Med andra ord, genom att använda mig av Laclau och Mouffes diskursteori 

erbjuds en förståelse av surrogatmödraskaps debatten som en kamp om hur vi ska 

förstå praktiken ur frihetssynpunkt. Som ett ytterligare steg på vägen kommer här 

att använda mig av Laclau och Mouffes förståelse av flytande signifikanter, något 

jag menar att ‟frihet‟ i surrogatmödraskaps debatten kan förstås som. Flytande 

signifikanter menar Göran Bergström och Kristina Boréus kan förstås som de 

element
2
 inom diskursen som är särskilt öppna för skiftande betydelser. För min 

studie kommer alltså ‟frihet‟ att förstås som en flytande signifikant som fylls med 

skilda meningar beroende av vem som talar. Denna kamp om frihetens innebörd 

för att förstå surrogatmödraskap menar jag troligtvis kommer att en direkt effekt 

för vår förståelse av surrogatmödraskap. Dettas då praktiker som får en förståelse 

som ett uttryck för frihet med stor sannolikhet kommer att betraktas som något 

önskvärt medans en förståelse av praktiken som ett uttryck för ofrihet kommer att 

betraktas som något icke önskvärt.  

 

 

4.3 Feministiska ambivalenser 

                                                                                                                                                         

 
2
 Element är de tecken som inte fått sin mening fixerad utan istället är mångtydiga och diskursen försöker göra 

element till moment genom en tillslutning och reducera dess mångtydighet. Denna tillslutning är dock aldrig 

fullständig utan snarare ett tillfälligt stopp i tecknets betydelseglidning. Ingen diskurs kan etableras totalt, den 

befinner sig ständigt i konflikt med andra diskurser som definierar verkligheten annorlunda och som anger andra 

riktlinjer för det social handlandet (Winther Jørgensen & Philips 2000:34,54f.).  
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På grund av att jag valt att använda mig av en poststrukturalistisk teoretiker som 

Hirschmann anser jag att det här är av stor vikt att diskutera de möjliga problem 

detta kan innebära i en feministisk kontext. Detta då feminismen och 

poststrukteralismen kan sägas ha ett komplicerat förhållande. Sara Eldén menar 

att den feministiska kritiken av det positivistiska vetenskapliga projektet var en av 

de tankeströmningar som öppnade upp för det upplysningskritiska tänkandet. För 

att förenkla menar Eldén att man kan tala om två skilda teoretiska och 

metodologiska positioner; det feministiska emancipatoriska perspektivet och det 

feministiskt poststrukturalistiska perspektivet (Eldén i Lundqvist et al. 2005:64). 

Angående den först nämnda; den feministiska forskningen har historiskt satt 

kvinnors erfarenheter i centrum, detta då i stort sett all forskning definierats 

utifrån ett ”manligt” perspektiv. Mäns erfarenheter har gjorts mänskliga och 

kvinnors särskilda. Forskningen har dock inte enbart haft som sitt syfte att lyfta 

kvinnors erfarenheter utan även har ansatsen varit att forskningen ska bidra till 

kvinnors emanicipation. Därmed kan sägas att den feministiska forskningen 

traditionellt har varit en kritisk röst gentemot den positivistiska 

forskningstraditionen samtidigt som den delar upplysningsprojektets dröm om en 

bättre värld (Eldén i Lundqvist et al. 2005:65). Poststrukturalistiska feminister 

menar dock att de epistemologiska antaganden som dominerat feministisk 

forskning historiskt, har haft stora svårigheter att se bortom begrepp som 

”sanning”. Detta menar poststrukturalistiska feminister är en direkt konsekvens av 

feminismens nära koppling till politik, där anspråk som inte baseras på ”sanning” 

ses som lika verkningsfulla som politiska utgångspunkt. Något 

postsrukturalisterna hävdar inte bara är felaktigt utan även i förlägningen kan 

verka direkt förtryckande. Detta öppnar genast upp för en mängd frågor, Eldén 

exemplifierar;  

 

Men om det inte finns någon ursprunglig eller sann erfarenhet eller identitet, hur ska då förändring 

kunna äga rum? Om vi inte kan tala om en ‟kvinna‟ utanför det diskursiva, vem ska då förändras i 

den feministiska politiken, och från vad till vad? (Eldén i Lundqvist et al. 2005:68f.). 

 

Argumentationen mellan dessa två skolor och dess för- och nackdelar skulle med 

fördel avhandlas i en serie böcker då diskussionen är minst sagt omfattande. Mitt 

syfte är dock inte här att i helhet redogöra för denna debatt utan vad jag avser är 

att lyfta denna diskussion då jag menar att den är relevant för denna studie. 

Hirschmann är även hon medveten om den kritiken som denna typ av 

poststrukturalistisk feministisk teori öppnar upp för, därför tar Hirschmann själv 

ställning för hur hon anser att hennes teori ska förstås. Hirschmann menar att det 

finns potentiella problem med poststrukturalismen och dess tro på diskurser i en 

feministisk kontext. Detta då det finns en risk för en relativistisk nihilism där 

verkligheten inte finns då allting enbart är diskurser. Sociala konstruktioner ger 

konkreta materiella verkningar och kvinnors levda erfarenheter får inte förringas i 

förståelser av makt som ett diskursivt fält. Att kroppar existerar i diskurser 

betyder inte att de inte existerar. Kroppar är konkreta, dock inte betydelsen av 

dem (Hirschmann 2003:85f.,87). Hirschmann menar att “social construction is not 

at odds with material reality; it actually produces it. It creates women´s reality; it 
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„constructs‟ women´s lives in the most active sense of that term” (Hirschmann 

2003:80). Det faktum att vi är socialt konstruerade betyder inte att vi inte är 

verkliga, diskurser tar inte bort smärta och lidande, människor och dess 

upplevelser och erfarenheter finns och betyder något (Hirschmann 2003:210). Jag 

anser i likhet med Hirschmann att dessa två feministiska ”skolor” med fördel kan 

kombineras. 
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5 Analys och Diskussion 

I min analys av texterna kommer jag här att visa på hur mina valda artiklar ger 

uttryck för olika förståelser av surrogatmödraskap som ett uttryck för frihet eller 

ofrihet samt de villkor som görs gällande varför ”tillståndet” av frihet anses 

föreligga eller inte. Som jag påpekade i metod kapitlet har läsningen styrts av att 

jag har sökt de motsättningar som finns representerade i diskursen, vilket gör att 

kampen om tolkningsföreträdet för förståelsen av frihet i surrogatmödraskaps- 

debatten framträder.   

5.1 Förståelser av surrogatmödraskap 

I detta avsnitt kommer jag att redogöra för de huvudsakliga argument som finns 

representerade i mitt material angående varför eller varför inte surrogatmödraskap 

anses önskvärt eller ej. Detta menar jag synliggör kampen om tolkningsföreträdet 

då detta på ett tydligt sätt visar på de skilda förståelser av frihet som finns 

representerade i diskursen. Mitt upplägg här är att varje avsnittsrubrik 

representerar ett område i surrogatmödraskapsdiskursen där det råder konflikt, och 

där olika förståelser blir synliga. I varje avsnitt följer sedan en diskussion där 

kampen om tolkningen diskuteras. 

5.1.1 Ett arbete som andra 

 
En av de återkommande konflikterna i artiklarna är om surrogatmödraskap kan 

anses betraktas som ett ”vanligt” arbete eller inte. Anton van Niekerk och Liezl 

van Zyl påpekar att själva definitionen av många typer av förvärvsarbete är just att 

för fysiskt arbete få materiell kompensation, vilket de menar implicerar att 

kommersiellt surrogatmödraskap är ett arbete som andra (van Niekerk och van 

Zyl 1995:346). Jennifer Damelio och Kelly Sorensen påpekar även att argumentet 

att kvinnorna som agerar surrogatmödrar säljer sina kroppar (i likhet med vad som 

exempelvis sker i prostitution) är felaktigt. Detta då kvinnan inte säljer sin kropp 

utan en tjänst (Damelio och Sorensen 2008:271). Suze G Berkhout menar dock att 

denna typ av arrangemang inte är att betrakta som vilket arbete som helst, detta 

menar hon bland annat beror på att denna typ av arbete är ”a form of labor that 

only happens to women” (Berkhout 2008:104). Praktiken är med andra ord strikt 

könad på ett sätt som inte är jämförbart med något annat arbete. Vilket hon menar 

i sin tur får konsekvensen att synen på att kvinnors social funktion är dess 
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reproduktionsförmåga förstärks. Mary Lyndon Shanley refererar till Carmel 

Shalev som menar att det är att betrakta som ett utryck för frihet att ingå denna typ 

av arbete om man så önskar, och att förneka kvinnor detta innebär att beteckna 

kvinnor som oförmögna att agera rationellt i fråga om sina val. Lyndon Shanley 

påpekar att denna typ av argument som baseras på att surrogatmamman själv 

samtycker till arrangemanget och får betalt för detta gör praktiken till ett arbete 

som andra, menar hon är felaktigt då lagstiftningen i en mängd länder har 

förbjudit ‟oppressive working conditions‟ vilket hon menar surrogatmödrarna 

utsätts för. Lyndon Shanley refererar även till Carol Pateman som menar att alla 

typer av lönearbete innebär att sälja sig själv till viss grad, men att sälja sitt 

havandeskap är så extremt att det bör betraktas som illegitimt (Lyndon Shanley 

1993:620,622,627). 

 

Diskussion 
 

Jag menar att denna dispyt om surrogatmödraskapet är att betrakta som ett arbete 

som andra eller ej kan förstås som ett uttryck för att få praktiken normaliserad 

eller inte. Dom som anser att surrogatmödraskap bör förstås i termer av ett 

”vanligt” arbete vill jag hävda, med risk för missvisande associationer, är att 

arbete och valet av arbete kan förstås som ett uttryck för frihet. Att välja denna typ 

av arbete måste alltså vara upp till den enskilda kvinnan då detta är ett uttryck för 

hennes vilja. Kvinnan väljer alltså att ingå denna typ av arrangemang och därför 

bör detta betraktas som ett legitimt yrke, då hon samtycker samt får ekonomisk 

kompensation för sitt fyskiska arbete. Och det är här åsikterna i debatten nu går 

isär och förhandling om frihetens gränser träder fram. Vart går frihetens gränser 

för de val vi gör, och i denna kontext specifikt för det arbete vi väljer och vad är 

att betrakta som ett arbete? Först vill jag säga att det inledande argumentet med 

ekvationen; fysiskt arbete + materiell kompensation = ett ”vanligt” arbete, enligt 

mig att betrakta som en allt för grov förenkling. Detta då en mängd praktiker så 

som hemmafruar, slavar och prostituerade även de kan sägas utföra fysiskt arbete 

för materiell kompensation, men att få av oss skulle kalla dessa ”vanliga” arbeten. 

Enligt mig är även argumentet att surrogatmödrarna inte säljer sin kropp utan 

snarare en tjänst att läsas som ett uttryck för att sälja sin kropp associeras med 

prostitution, vilket inte är önskvärt då detta bär ett enormt stigma samt av relativt 

få personer betraktas som ett arbete som andra. 

För att återgå till vad jag menar är kärnan i argumentationen hos 

förespråkarna; att kvinnan själv väljer att bli surrogatmamman. Med Hirschmann i 

ryggen blir denna typ av resonemang problematiskt då detta implicerar en tro på 

valet som absolut fritt. Som Hirschmann påpekar har frihet möjligheten till val 

som förutsättning men att de val vi gör konstitueras av språk, diskurs och 

kontexten att det är dessa som gör valen vi gör möjliga. Vilka vi är och hur vi 

väljer formas alltså av specifika kontexter och sociala konstruktioner (Hirschmann 

2003:xi). Detta gör det enligt Hirschmann problematiskt att säga att enbart på 

grund av att valet finns tillgängligt implicerar detta automatiskt att detta är att 

betrakta som ett fritt val. Enligt Hirschmann så måste vi alltså se till 

omständigheterna som omgärdar valet för att kunna förstå graden av frihet i det 
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valet. Som Lyndon Shanley påpekar är även surrogatmödraskapet ett könat arbete 

och som jag senare kommer visa på bär praktiken inte heller sällan både viss klass 

och etnicitet (McElroy 2002). Detta är enligt Hirschmann aspekter som inte bör 

betraktas som oviktiga i kontexten då det i denna existerar strukturella makt 

ojämlikheter mellan olika grupper i samhället (Hirschmann 2003:97). Kontexten 

där valet att agera surrogatmamma fattas kan alltså potensiellt sägas riskera 

genomsyras av ojämlikhet på en mängd plan, något som Hirschmann hävdar ska 

förstås som en restriktion i förståelsen hur fria vi kan anses vara när val fattas. För 

att ge ett konkret exempel, kan man verkligen säga att det står en arbetslös 

ensamstående mamma helt fritt, att i en utsatt ekonomisk situation tacka nej till en 

för henne stor summa pengar? Att tro att alla människor i alla situationer har 

möjlighet att fatta beslut som står dom helt och hållet fritt är enligt mig i 

överensstämmelse med Hirschmann en naiv syn på kontextens betydelse för 

människor att fatta sina val då dessa förutsätts ske i en verklighet som är 

omgivningslös.  

5.1.2 En praktik som utmanar normer 

 

Surrogatmödraskapets förespråkare påpekar ofta den transformativa potentialen i 

detta arrangemang. Dom menar att surrogatmödraskapet kan utmana normer och 

stereotyper kring familj och kön, samt sudda ut gränserna för vad som uppfattas 

höra hemma i den privata respektive offentliga sfären
3
. Den transformativa 

potentialen i surrogatmödraskapet är inte heller sällan förknippat med möjligheten 

till nya familjebildningar, där homosexuella, singlar etcetera ges nya möjligheter 

till biologiska familjekonstellationer (Burr 2000:108). Berkhout hänvisar till 

feministiska filosofer som menar att genom att tillåta kommersiellt 

surrogatmödraskap kan man rekonstruera en förståelse av graviditet som en del av 

produktionen i det kapitalistiska samhället. Detta kommer då leda till att gränserna 

för det som anses tillhöra den privata sfären kommer att förflyttas till kvinnors 

fördel. Detta ska då frikoppla kvinnan från stereotypen att kvinnors arbete är av 

naturen givet och därmed hör hemma i den obetalda privata sfären. På detta sätt 

kan det som uppfattas som naturligt i kvinnors obetalda arbete även rubba 

könsnormer i stort (Berkhout 2008:95). Jennifer Burr menar även hon att det 

kommersiella surrogatmödraskapet kan överbrygga dikotomin privat/offentligt 

genom att denna praktik utmanar den traditionella synen på moderskap och dess 

betydelse till den offentliga sfären (Burr 2008:112). Berkhout är dock av en annan 

uppfattning och menar att detta påstående är falskt på grund av den objektifiering 

som dessa surrogatmödrar utsätts för och får istället en direkt motsatt effekt för ett 

utmanande av könsnormer, då praktiken snarare cementerar sociala konstruktioner 

                                                                                                                                                         

 
3
Denna uppdelning som i synnerhet liberala feminister har uppmärksammat menar man förstärker kvinnors 

beroende och maktlöshet, då denna dikotomi länge tvingat in kvinnor i den privata obetalda sfären (Berkhout 

2008:97).  
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av kön. Detta baserar Berkhout på de normer och den kultur som hon menar finns 

inom surrogatmödraskaps industrin (Berkhout 2008:95).  

Angående den uppdelning som ofta görs mellan altruistiskt och 

kommersiellt surrogatmödraskap menar Burr att det altruistiskt 

surrogatmödraskapet är en kvinnofälla och detta menar hon beror på att det 

altruistiska surrogatmödraskapet baseras på vad som brukar förstås som 

”kvinnliga” egenskaper, så som omvårdande och självuppoffrande. Altruism 

menar hon är ”kvinnlighetens” och moderskapets plattform där kvinnor förväntas 

att tillgodose andras behov, och att detta i sin tur implicerar att det är onaturligt 

och opassande för en kvinna att bli gravid på ekonomisk grund (Burr 

2008:90,111). Uppdelningen altruistiskt/ kommersiellt är även för Roach Anleu 

en brännande fråga. Hon menar att denna uppdelning är vilseledande och inte på 

något sätt bör betraktas med blida ögon. Roach Anleu argumenterar även hon för 

att uppdelning kommmersiellt/ altuistiskt är en social konstruktion som baseras på 

könsnormer vilka reflekterar förgivettaganden om kvinnors motiv och social 

roller, speciellt inom familjen (Roach Anleu 1990:63f.). Även Roch Anleu i likhet 

med Burr menar att föreställningar om kön ger en förståelse av kommersiellt 

surrogatmödraskap som något onaturligt och opassande att för kvinnor ta emot 

pengar i syfte att bli gravid och sedan lämna bort barnet. Att kvinnans beslut om 

att delta i denna typ av arrangemang är friare om detta görs på altruistisk basis 

menar Roch Anleu bör betraktas som en naiv förståelse av exploatering och 

detsamma angående social kontroll i familjer och släktskap, detta då skuld kan 

anses vara mer kraftfullt än ekonomiska incitament (Roach Anleu 1990:66,70).  

 

Diskussion  
 
I denna diskussion menar jag att frågan blir om surrogatmödraskapet har 

potensialen att bidra till frihet på så sätt att praktiken, genom att utmana normer 

och föreställningar kring kön kan öppna upp handlingsutrymmet och 

förväntningar som blockeras på grund av dessa till förmån för kvinnors frihet. Jag 

vill hävda att detta påstående är problematiskt då den transformativa kraften i 

detta arrangemang enligt min mening är starkt överskattat. Berkhout ger ett 

exempel på detta genom att flytta surrogatmödraskapet från den teoretiska nivån 

till den praktiska där surrogatmödraskapet omgärdas, som även Hirschamnn 

skulle hävda, av kultur och normer. Med andra ord kontexten och de social 

konstruktioner som finns däri. Jag menar här att enbart på grund av att något i 

teorin skulle vara möjligt, inte nödvändigtvis säger något om den faktiska 

praktiken. Som exempel på detta angående möjligheten till nya 

familjekonstellationer, där surrogatmödraskapet öppnar upp för nya möjligheter 

både för singlar och homosexuella att bilda familj på ett nytt sätt. Vad man dock 

ser i praktiken är att den absoluta majoriteten av dom som använder sig av 

surrogatmödrar är heterosexuella, vita och resursstarka (Berkhout 2008:101). Med 

Hirschmanns syn på vikten av könsmaktsordningen för förståelsen av frihet är det 

enligt mig svårt att se hur en praktik där kvinnor gör det mest ”kvinnliga” av allt, 

nämligen bär barn, skulle kunna anses revolutionerande för synen på kön enbart 

på grund av den ekonomiska transaktionen. Jag skulle även vilja säga i relation till 



 

 19 

den transformativa potentialen att man även kan vända på resonemanget om vad 

som händer i och med surrogatmödraskaps arrangemanget. Man skulle 

exempelvis kunna hävda att vad som sker är att kvinnor som står i underordnat 

förhållande till kontraktets andra part, på grund av att hon till exempel är fattigare 

och i en mer utsatt social position, bär ett barn till den överordnade parten. Och 

vad som är ”nytt” och transformativt i att rika köper mindre bemedlade (kvinnor) 

och deras kroppar, är för mig svårt att se (jmf Neuhaus 1988).  

Konflikten rörande den eventuella skillnaden i det altruistiska och det 

kommersiella surrogatmödraskapet är enligt mig mycket komplex. För att 

illustrera argumentationen;1. Kommersiellt surrogatmödraskap är fel eftersom 

risken för exploatering är stor, däremot kan altruistiskt surrogatmödraskap anses 

positivt då exploaterings mekanismen försvinner i och med kapitaltransaktionen 

gör detsamma. 2. Kommersiellt surrogatmödraskap kan ses ett uttryck för ett 

utmanande av könsnormer, något altruistiskt surrogatmödraskap enbart 

reproducerar. 3.  Så finns det även dom som anser att båda formerna antingen 

skall förbjudas eller tillåtas. Denna fråga menar jag är en svår nöt att knäck ur 

frihetssynpunkt då jag menar att Hirschmann inte ger något entydigt svar. Att 

kommersiellt surrogatmödraskap enligt Hirschmann skulle ses som ett uttryck för 

frihet har jag svårt att se då hon lägger stor vikt vid att den ekonomiska 

ojämlikheten bör förstås som ett hinder för frihet. Däremot är det altruistiska mer 

komplicerat med tanke på Hirschmanns syn på vikten av kontexten, social 

konstruktioner samt jämlikhetens betydelse. Här skulle man kunna hävda att på 

samma sätt som Hirschmann lägger stor tyngd på ekonomiska ojämlikheter, så är 

även social konstruktioner av kön i fokus hos Hirschmann. I och med detta så 

skulle man då kunna hävda att även hon skulle instämma med Burr och Roch 

Anleu angående konstruktioner av kvinnlighet som en direkt orsak till det 

altruistiska surrogatmödraskapet. Vilket då skulle leda till slutsatsen att även detta 

är en förtryckande praktik. Frågan blir här vad som enligt Hirschmann väger 

tyngst. Konstruktioner av kön eller kontexten. Som ett exempel; En kvinna får 

cancer i livmodern och har inte längre möjlighet att bära barn, och i och med detta 

erbjuder hennes syster sig att bära barnet åt henne. Hur ska vi enligt Hirschmann 

förstå detta? Som ett uttryck för den altruistiska kvinnofällan eller som ett 

frivilligt val? Jag menar att det altruistiska surrogatmödraskapet som ett uttryck 

för frihet eller inte, enbart kan förstås utifrån varje enskild individs kontext då 

konstruktioner av kön inte i första hand bör förstås som ett statiskt tillstånd vilket 

gör att kontexten blir avggörande. 

5.1.3 Kontrakt, kropp och klass 

 

Debora L Spar hävdar att det nu, mycket tack vara möjligheten till IVF, finns ‟en 

marknad för moderskap‟  och därav måste surrogatmödraskap förstås och hanteras 

som ett kommersiellt arrangemang. Hon drar paralleller till internationell handel 

då många av de blivande föräldrarna agerar på en internationell marknad. Spar 

konstaterar vidare att de ojämlikheter som existerar mellan kontraktets parter är 
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marknadens förutsättning. Detta menar Spar är olyckligt men fastslår att det är 

såhär verkligheten ser ut och innan vi kan komma tillrätta med dessa globala 

orättvisor, menar Spar att förneka kvinnor denna faktiska ekonomiska möjlighet 

att välja att agera surrogatmödrar är direkt felaktigt. I och med detta hävdar Spar 

att en reglering av den internationella marknaden är det enda sättet att hantera 

frågan, då ett förbud inte innebär att förekomsten försvinner (Spar 

2005:289,292f.,298,303). Lyndon Shanley tar i likhet med Spar i sin artikel upp 

argumentet att kvinnors frihet inkluderar en frihet till kontraktuellt arbete. Detta 

menar dock Lyndon Shanley är en förenkling av fenomenet och att beskriva det 

kommersiella surrogatmödraskapet som inget mer än att hyra en livmoder på en 

neutral marknad bortser från att de strukturer som omgärdar transaktionen är 

könade och säger att det är ”important to take into account that payment for 

gestational service does not occur in some neutral market environment but in a 

society in which many of our institutions and interactions are shaped by 

relationships of domination and subordination between men and women” (Lyndon 

Shanley 1993:628f.,631). Lyndon Shanley hävdar att vissa liberaler, vad hon 

kallar, ‟missförstår‟ innebörden av frihet då dessa ser individer som enskilda 

enheter utan ett sammanhang. Lyndon Shanley menar att individen inte kan 

förstås utanför sina social relationer och refererar till Virginia Held som säger att 

“at some point contracts must be embedded in social relations that are non-

contractual” (Held refererad i Shanley 1993:635). Lyndon Shanley argumenterar 

att detta kontraktsfokus ignorerar gränserna för den fria viljan och löper risk att 

“confusing broadly concived human freedom and dignity with a narrow notion of 

freedom of contract. Feminists must look elsewhere than contractual paradigms to 

find the theoretical basis for the human liberation we seek” (Lyndon Shanley 

1993: 635). 

Många av artiklarna i mitt material framhåller i likhet med Hirschmann  

betydelsen av kroppen och dess representationer
4
 med specifikt fokus på 

betydelsen av klass, etnicitet och kön i surrogatmödraskapet. Ruth McElroy 

hävdar att “surrogacy is transformed into a symbolic manifestation of social 

power relations” (McElroy 2002:329) då hon menar att ojämlikheten mellan 

kontraktets parter som regel är närvarande i fråga om just klass, kön och etnicitet. 

McElroy ställer sig vidare frågande till varför vissa kroppar  anses ska vara 

tillgängliga för att ersätta en annan (McElroy 2008:327). Richard John Neuhaus 

argumenterar för att surrogatmödraskapet bör förstås i termer av klass och 

konstaterar krasst att det förvissa inte är något nytt i att rika ”hyr” de icke lika 

välbeställda men att tillåta denna typ av arrangemang är ett ställningstagande för 

att detta är att betrakta som helt på sin plats. Något Neuhaus själv menar är 

fullständigt förkastligt då “the buying and selling of human beings was outlawed 

with the abolition of slavery, and the renting of women with laws against 

prostitution (Neuhaus 1988). 

 

 

                                                                                                                                                         

 
4
Neuhaus 1988, McElroy 2002, Roch Anleu 1990, Berkhout 2008, Burr 2000, Damelio och Sorensen 2008. 
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Diskussion 
 
Spar menar jag här framhåller något som jag vill beteckan som ‟det pragmatiska 

argumentet‟. Detta då hon konstatera att det är ‟så här det ser ut‟, och genom att 

förklara att praktiken redan förekommer och att det finns en efterfrågan på en 

ojämlik marknad är reglering den enda vägen att gå då ett förbud inte innebär att 

förkomsten försvinner. Spar menar jag här alltså intar rollen som den realistiska 

sanningssägaren som erbjuder oss den mest verklighetsförankrade lösningen på 

problemet. Vad jag menar är problematiskt med denna typ av pragmatiska 

argument är att dessa ger ett sken av att vara opolitiska. Men hur verkligheten ser 

ut och vad som borde göras för att lösa de problem som har definierats i den 

samma är sällan enligt min mening opolitiska. I samhället är lösningar på ett 

problem ingalunda konstaterade utan snarare så är de definierade av olika aktörer 

som inte sällan förespråkar olika lösningar. Vidare att säga att på grund av att det 

redan finns en marknad, med en tillgång och en efterfrågan så blir det i praktiken 

omöjligt att förbjuda är enligt mig inte riktigt. Detta då det inte är förekomsten 

som garanteras försvinna i och med ett förbud. Om detta skulle  vara ett riktigt 

påstående så skulle det ju vara lönlöst att ha någon form av förbud 

överhuvudtaget. Om efterfrågan skulle få reglera lagstiftningen så menar jag att vi 

ögonblickligen kan avreglera allt från droger till barnpornografi. Problemet med 

dessa är ju nämligen inte att det inte finns en marknad eller en efterfrågan utan att 

samhället har bestämt att detta inte är önskvärt. Som Hirschmann påpekar så 

distribuerar det kapitalistiska systemet frihet tillsammans med ekonomiska 

resurser (Hirschmann 2003:21,225) och detta är till synes något som även Spar är 

medveten om. Men att enbart på grund av att detta är en effekt av det 

kapitalistiska systemet så behöver ju det inte innebära att även lagstiftningen ska 

riskera att sanktionera denna existerande ojämlikhet. Spar hävdar att detta är 

vägen att gå innan vi har kommit tillrätta med de globala orättvisor som existerar, 

något jag menar i så fall är en direkt kontraproduktiv handling då man i och med 

detta riskerar att ytterligare utökar klyftor och skillnader mellan människor. Derek 

Morgan menar att ”any form of surrogacy for large amounts of money might 

perpetuate and may exacerbate unequal capitalist relations between social classes 

and between men and women, and carries racist and eugenic undertones” (Morgan 

1985:229). Här sätter alltså Morgan i överensstämmelse med Hirschmann in 

praktiken i en kontext på ett sätt som jag vill hävda på ett tydligt sätt påpekar 

riskerna med arrangemanget. Så att hävda som Spar gör att förbjuda 

surrogatmödraskap är att förneka dessa kvinnor möjligheten så kan man även 

vända på resonemanget och hävda att ett förbud skyddar kvinnor mot risken för 

exploatering. 

Lyndon Shanley påpekar att kontraktet och de transaktioner som följer av 

detta inte kan förstås utanför sin kontext, och att kroppen och dess 

representationer spelar in i fråga om surrogatmödraskap är även något som 

Hirschmann skulle skriva under på. Detta då även hon påpekar betydelsen kön, 

klass och etnicitet i kontexten (Hirschmann 2003:10). Friheten till kontraktuellt 

arbete och vad Spar menar ska förstås som en möjlighet för kvinnor att ingå denna 

typ av kontrakt riskerar att med Hirschmanns glasögon bli problematiskt. Detta då 
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denna typ av resonemang bortser från den kulturella kontexten som i en ojämlik 

situation riskerar att göra valet till ett måste (Hirschmann 2003:11).Denna syn på 

friheten att ingå kontrakt menar jag kan förstås med hjälp av Hirschmanns 

resonemang om frihetens subjekt som manligt kodat. Något hon menar hon är en 

viktig insikt för att förstå hur frihet är definerat och för hur det förstås, samt för 

våra föreställningar kring frihet. Detta hävdar hon visar på att begreppet inte är ett 

universellt begrepp, utan att det har formulerats av och har avsikten att appliceras 

på, en specifik grupp - nämligen välbeställda vita män (Hirschmann 2003:71,218).  

5.2 Villkor för frihet 

Som jag har påvisat i de ovanstående avsnitten så pågår en förhandling om 

betydelsen av surrogatmödraskap, och om denna praktik bör förstås som ett 

uttryck för frihet eller inte. Och som jag påpekade i metod kapitlet så kommer 

denna kamp om frihetens innebörd sannolikt att ha en väsentlig påverkan för vår 

förståelse av surrogatmödraskap. Jag menar att en övergripande skiljelinje i den 

vetenskapliga debatten om surrogatmödraskap kan dras mellan dom som förstår 

frihet, i likhet med Hirschmann, i en kontext där den strukturella maktanalysen är 

närvarande och dom som ser frihetens subjekt som en oberoende avgränsad enhet. 

Detta ger förstås direkta effekter på analysen om surrogatmödraskapet bör förstås 

som ett uttryck för frihet eller inte. Jag menar i likhet med Hirschmann att 

människors villkor för frihet ser olika ut, och detta baseras på en mängd olika 

parametrar och har direkta koppplingar till bland annat kön, klass, och etnicitet. 

Människors val sker inte i vakuum utan påverkas i hög utsträckning av den 

omgivande miljön och som Hirschmann påpekar är i vårt kapitalistiska samhälle 

även tillgången till pengar av betydelse för friheten. Jag menar att en 

kontextualiserad förståelse av frihet är ett steg för ökad jämlikhet, detta då frihet 

som förstås i ett vakuum och där alla har samma utgångspunkt att agera helt och 

hållet fritt utefter var och ens individuella preferenser ger en felaktig och orättvis 

bild av hur frihet praktiseras. Jag vill hävda att valfrihet idag har blivit en norm, 

där det ska stå alla individer fritt att handla efter eget behag. Det som jag anser 

problematiskt med denna syn på valfriheten är att med frihet kommer ansvar, och 

genom att ha en förståelse av frihet som något alla har samma tillgång till på 

samma sätt så bidrar även detta till ett skuldbeläggande och en skyll-dig-själv 

mentalitet. Detta då baksidan av valfrihet är möjligheten att välja ”fel” och att de 

personer som från början inte de facto hade samma möjlighet att välja fritt påläggs 

ett eget ansvar för deras livssituation. Men här ska dock sägas att jag givetvis 

anser att människor har ett eget ansvar och att den kontext som omger oss inte 

nödvändigtvis alltid tvingar individen till specifika handlingar. Men att göra det 

motsatta, inte på något sätt tillskriva den omgivande kontexten och de sociala 

maktstrukturerna någon påverkan på människors möjlighet till frihet är enligt mig 

mycket problematiskt. 
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6 Slutsats 

Jag vill här inleda med att återgå till min frågeställning i denna uppsats som är 

följande; På vilka olika sätt uttrycks och förstås villkoren för frihet i den 

vetenskapliga debatten om surrogatmödraskap? I min analys belystes tre 

huvudsakliga områden i debatten där förståelser av surrogatmödraskap som ett 

uttryck för frihet eller inte fanns representerade. Dessa tre övergripande områden  

betecknade jag som Ett arbete som andra, En praktik som utmanar normer samt 

Kontrakt, kropp och klass. Dessa manifestationer av den diskursiva kamp som 

pågår angående betydelsen av frihet i den vetenskapliga surrogatmödraskaps 

debatten, visade på att förståelsen och villkoren för frihet var mångskiftande. 

Avslutningsvis i analysen sammanfattade jag de villkor för frihet som framträtt i 

de föregående avsnitten. Som generalisering kan sägas att kritikerna till 

surrogatmödraskapet kan läsas som att ha Hirschmanns förståelse av frihet som ett 

relationellt och kontextuellt fenomen. Medans surrogatmödraskapets förespråkare 

tenderar att förstå frihetens subjekt som en avgränsad och oberoende enhet. Detta 

menar jag kan förstås som att mellan dessa två grupper skiftar fokuset angående 

vad som är det primära för att förstå frihet. Övergripande vill jag hävda att 

förespråkarna förstår frihet i fråga om surrogatmödraskapet som rätten till att 

välja, opponenterna däremot fokuserar snarare på förutsättningen för att fatta val. 

Som jag uttryckte i inledningen så är surrogatmödraskapets vara eller icke 

vara en ytterst komplex fråga, något jag menar även denna uppsats har visat. Detta 

gör att enkla statiska svar angående praktiken som givet förtryckande eller givet 

ett uttryck för frihet från ett feministiskt perspektiv, inte här är möjligt att 

fastställa. Vad som däremot är möjligt, är att vara uppmärksam på och medveten 

om de risker som finns med denna praktik. Att risker sedan alltid vägs gentemot 

möjligheter är förstås helt på sin plats, men jag anser att risken för ökad 

ojämlikhet mellan grupper både lokalt och globalt samt att risken för exploatering 

inte bör underskattas i fråga om surrogatmödraskap. 

För vidare forskning menar jag att det finns mycket att göra inom detta 

fält. Detta på grund av att frihet, som jag påpekade i inledningen, är en ständigt 

aktuell fråga som jag anser bör debatteras kontinuerligt samt att 

surrogatmödraskapet fortfarande befinner sig i sin linda. I och med detta kan 

varken praktiken eller effekterna av den i fråga om frihet än sägas vara helt och 

fullt fastställda. Därav vill jag hävda att det krävs ett en långsiktig uppföljning 

inom en mängd akademiska discipliner för att se vad de långsiktiga 

implikationerna av surrogatmödraskapet de facto kan sägas vara. 
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