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Abstract 
 

Surrogate motherhood and whether it should be legalized or not, has been a controversial area 

in Sweden. Swedish law has not any evident legislation prohibiting surrogate motherhood, but 

existing law can be interpreted as not allowing such arrangements. Due to that, many couples 

in Sweden are going abroad in order to implement surrogate arrangements. Therefore, some 

problems have occurred when these children come to Sweden, since the law does not include 

them. The Swedish parliament has discussed the problem several times but without coming up 

with a solution. A Swedish state investigation studying this issue, was published in February 

this year. The state investigation concluded that surrogacy should not be allowed. However, it 

is up to the politicians, who take such decisions. In addition to that, this essay focuses on 

investigating the parliamentary members' position on the issue of the legalization of surrogacy 

and analyzing their arguments using a norm model. This is important because the eventual 

regulation of surrogacy, will result in that it will become a norm in the society. The essay 

concludes that Swedish parliamentary members have different opinions on the issue of 

surrogate motherhood. As there is a lack of research on surrogate motherhood, ethics and 

morality become the members’ starting point. Thus, the parliamentary members disagree on 

the issue if surrogate motherhood should or should not be legalized. This results in a 

particular problem situation since it affects some people in the Swedish society.  
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1. Inledning 

Surrogatmödraskap är ett omdebatterat fenomen i Sverige. Surrogatmödraskap innebär att en 

kvinna bär ett barn i syfte att efter födseln lämna över det till någon annan (Smer u.å.). Detta 

kan ske mot ersättning, utöver de kostnader som en graviditet innebär, eller inte. Detta kallas 

för kommersiellt respektive altruistiskt surrogatmödraskap (Smer 2013) (se avsnitt 

Definitioner & Begrepp). Ofrivilligt barnlösa par, homosexuella par eller ensamstående 

personer söker sig till surrogatarrangemang i syfte att bli föräldrar.  

Problematiken uppstår då det inte finns någon tydlig rättslig reglering angående tillåtandet av, 

eller förbudet mot, surrogatmödraskap. Däremot är det enligt lagen (2006:351) om genetisk 

integritet m.m. 8 kap. 4 §, olagligt att ”vanemässigt” eller i ”vinstsyfte” utföra en 

insemination (SFS 2006:351 8 kap. 4 §).   

Med anledning av detta, väljer flera män och kvinnor att genomföra surrogatarrangemang 

utomlands (Sveriges Radio 2012). Dock uppstår det en viss problematik när barn är födda via 

surrogatarrangemang. Bland annat kan det hända att barnet står utan vårdnadshavare i flera 

månader (Horvatovic 2016). Detta då Föräldrabalken (FB) 1 kap. 7 § föreskriver att: ” Om en 

kvinna föder ett barn som tillkommit genom att ett ägg från en annan kvinna efter befruktning 

utanför kroppen har förts in i hennes kropp, skall hon anses som barnets moder.” (FB 

1949:381 1 kap. 7 §). I dessa fall dock, skriver parterna som genomför surrogatarrangemang 

avtal med surrogatmodern där hon avsäger sig rätten som vårdnadshavare.  

Frågan kring en eventuell legalisering av surrogatarrangemang har behandlats ett flertal 

gånger på en politisk nivå. Sedan 1985 har det genomförts offentliga utredningar av staten 

som har behandlat fenomenet. Samtliga har rekommenderat att surrogatmödraskap inte bör 

legaliseras (se avsnitt Offentliga utredningar). År 2013 begärde riksdagen genomförandet av 

en utredning med syfte att skapa flera möjligheter för ofrivilligt barnlösa par att kunna bli 

föräldrar på (Kommittédirektiv 2013:70, 19.6.2013, ss. 1-15). Utredningen fick i uppgift att 

bland annat behandla om altruistiska surrogatarrangemang bör legaliseras i Sverige. 

Utredningen som kom ut i februari i år, anger att antalet barn födda genom 

surrogatarrangemang i Sverige har fördubblats de senaste åren (SOU 2016:11). Under 2015 

uppskattades att det föddes ett barn i veckan genom sådana arrangemang (ibid.). Även 

Migrationsverket har uttalat att de får in ett ärende i veckan, angående ansökan om svenskt 

medborgarskap för barn födda genom surrogatarrangemang (refereras i SOU 2016:11). 
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Utredningen vägde för- och nackdelar och kom slutligen fram till att det inte ska vara möjligt 

att genomföra altruistiska surrogatarrangemang inom svenska hälso- och sjukvården (SOU 

2016:11). De ansåg även att existerande lag (lagen om genetisk integritet m.m.) är tillräcklig 

för att detta ska tillämpas (ibid.). Framförallt pekade de på att det finns en brist på studier som 

kan bevisa att både barnen som föds genom sådana arrangemang, men även surrogatmoderns 

egna barn, inte skadas psykiskt (ibid.). De angav även att en sådan legalisering skulle kunna 

bidra till att en kvinna påtrycks till att ställa upp som surrogatmoder, exempelvis till en 

närstående, samt att FB 1949:381 1 kap. 7 § är en lag som ska fortsätta vara i laga kraft, men 

som då kan skapa konflikter om surrogatmodern skulle välja att behålla barnet (ibid.).  

Bristen på en tydlig lagstiftning kring surrogatmödraskap skapar problem, till exempel då 

barnen som tillkommer genom sådana arrangemang inte omfattas av den svenska 

lagstiftningen. Debatter har uppkommit i frågan om legaliseringen av surrogatmödraskap och 

debattörerna har haft olika ställningstaganden. Det är upp till politikerna att komma med 

förslag för att lösa den problematiken, då politik har en viktig roll i formuleringen av rättsliga 

regler som vidare har en effekt på samhället (Åström 1988, s. 55). Således kommer 

riksdagsledamöternas ställningstaganden att vara avgörande i frågan om surrogatmödraskap 

ska legaliseras, eller inte. Riksdagens ledamöter har uttalat sig genom motioner. Partierna har 

visat sig vara oeniga i frågan (Byström 2014). Studiens övergripande syfte är att kartlägga var 

riksdagsledamöterna står i frågan och vilka argument som ligger till grund för deras 

ställningstaganden. Detta kommer jag att göra genom att undersöka ledamöternas 

riksdagsmotioner. 

1.1. Problemformulering 

Som det visar sig i delen ovan, har frågan om legalisering av surrogatmödraskap tagits upp ett 

flertal gånger och har betraktats som något negativt. Dock existerar fenomenet i samhället och 

bristen på rättslig reglering resulterar i att problematiken kring surrogatmödraskap kvarstår. 

Politik påverkar rättsordning (Hydén 1997, s. 112) och lagar (Åström 1988, ss. 55-56), vilket 

även gäller en rättslig reglering av surrogatmödraskap. Problemet finns på en politisk nivå och 

måste, om det ska upphöra att vara ett problem, finna en politisk lösning i form av en lag. I 

och med lagar skapas i politiska processer, är det just denna process från opinion till lag, med 

fokus på surrogatmödraskap, som jag med denna uppsats vill följa och beskriva. Detta är 

skälet till att jag undersöker de politiska uppfattningarna i frågan med hjälp av 

riksdagsmotioner. 
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1.2. Syfte & Frågeställningar 

Uppsatsens avsikt är att undersöka hur riksdagens politiker ser på fenomenet 

surrogatmödraskap och vilka argument/motargument som framförs för deras 

ställningstaganden. Detta är av betydelse, då politikernas uppfattningar i frågan kommer att 

avgöra om surrogatmödraskap legaliseras eller inte i Sverige. I ett rättssociologiskt perspektiv 

handlar den politiska processen kring surrogatmödraskap om en normbildningsprocess, vilket 

innebär att den också kan analyseras med hjälp av rättssociologiska normteorier. Syftet för 

uppsatsen är att beskriva riksdagsledamöternas ställningstaganden gällande 

surrogatmödraskap, samt att med hjälp av en rättssociologisk normmodell analysera de 

argument som ledamöterna anför som grund för sina ställningstaganden. Detta ska undersökas 

genom följande frågeställningar: 

 Hur ställer sig riksdagsledamöterna i frågan om legaliseringen av surrogatmödraskap? 

 Vilka argument anför de som grund för sina ställningstaganden? 

 Hur kan riksdagsledamöternas argument förklaras utifrån en rättssociologisk 

normmodell? 

 

1.3. Definitioner & Begrepp 

I uppsatsen använder jag mig av Statens medicinsk- etiska rådets (Smer) definition av 

surrogatmödraskap, som lyder enligt följande: 

”Surrogatmoderskap eller värdmoderskap innebär att en kvinna upplåter sin kropp och blir 

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

annan person. Ofta används de tilltänkta föräldrarnas egna könsceller till befruktningen, men 

flera varianter är möjliga.” 

                                                                                                (Smer 2013) 

Surrogatmödraskap kan genomföras på två sätt, det så kallade partiella respektive fullständiga 

surrogatmödraskapet. Även dessa begrepp definieras i detta arbete utifrån Smer:s rapport: 

”Partiellt surrogatmoderskap innebär att surrogatmoderns egna ägg befruktas inuti kroppen 

genom insemination. Spermierna kan komma från en tilltänkt förälder eller från en donator. 

Fostret utvecklas sedan i surrogatmoderns livmoder och efter födseln lämnas barnet över till de 

tilltänkta föräldrarna. Surrogatmodern har i dessa fall genetiskt och biologiskt samband till 

barnet. /---/ Med fullständigt surrogatmoderskap avses att ett utanför kroppen befruktat ägg förs 

in i och utvecklas i surrogatmoderns livmoder. Både ägg och spermier kommer då antingen från 

de tilltänkta föräldrarna eller från utomstående donatorer. Surrogatmodern bär fram och föder 

barnet och har därmed biologiskt samband till barnet. Barnet kan ha genetiskt samband till en, 
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två eller ingen av de tilltänkta föräldrarna. 

                                                                                                 (Smer 2013) 

Surrogatmödraskap skiljer sig även i två typer, beroende på om det innefattar ekonomisk 

vinning eller inte. Smer beskriver det på följande sätt: 

”Vid altruistiskt surrogatmoderskap utgår eventuellt ersättning för utgifter direkt relaterade till 

graviditeten eller ingen ersättning alls. Det föreligger då inga ekonomiska vinstsyften bakom 

överenskommelsen. /---/ Vid kommersiellt surrogatmoderskap betalar de tilltänkta föräldrarna 

ut ersättning till surrogatmodern och fertilitetskliniken utöver de utgifter som uppstår i samband 

med en graviditet.” 

                                                                                                 (Smer 2013) 

1.4. Avgränsningar 

Uppsatsens fokus kommer inte att ligga på den rättsliga problematiken som uppstår för barn 

födda genom surrogatarrangemang. Utifrån mitt syfte och mina frågeställningar, kommer jag 

istället att fokusera på hur riksdagens ledamöter ser på fenomenet. Därmed kommer jag inte 

heller att fokusera på argumenten som enbart betraktar kvinnors kroppar eller enbart 

argumenten som innefattar barn. Istället kommer jag att belysa alla argument som politikerna 

anger i sina motioner. 

 

Vidare har partiet Sverigedemokraterna inte uttalat sig specifikt om surrogatmödraskap men 

har skrivit en motion där de diskuterar kring ofrivillig barnlöshet. Dock pratar partiet endast 

om IVF behandlingar och föreslår nationella riktlinjer så att alla par får samma antal IVF-

försök (motion 2011/12:So634). Detta kan inte direkt kopplas till surrogatmödraskap och 

därför kommer Sverigedemokraternas riksdagsledamöters ställning inte att behandlas i denna 

uppsats. 

2. Lagstiftningsprocessen 

För att förstå processen kring den eventuella legaliseringen av surrogatmödraskap är det 

viktigt att få kunskap om hur lagstiftningsprocessen fungerar.  

Beslut om lagar fattas av riksdagen. Om det är regeringen som lagt fram ett förslag om en ny 

lag, sker detta i en proposition (Sveriges Riksdag u.å.). Det kan även vara riksdagsledamöter 

som föreslår en ny lag, vilket då kommer in i form av en motion (ibid.). Motionerna är ett 

motförslag på det förslaget regeringen har lämnat in i form av en proposition (ibid.). Det kan 
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vara en eller flera riksdagsledamöter som skriver en motion och dessa motioner ska ha 

kommit in till riksdagen senast 15 dagar efter det att regeringens proposition har lagts fram 

(ibid.). Riksdagsledamöter har även möjligheten att lägga fram motioner som kan innehålla 

alla möjliga frågor (ibid.). Denna möjlighet har de en gång om året. Om regeringen vill få en 

bättre inblick i en situation, innan den lägger fram en proposition, begär den en utredning i 

ärendet. Regeringen tillsätter då en kommitté som kan bestå av experter, politiker samt 

tjänstemän som undersöker olika alternativ (ibid.). Utredningsgruppen lämnar då ett 

betänkande med sina förslag som publiceras i Statens Offentliga Utredningar (SOU) (ibid.). 

Betänkandet blir sedan skickat på remiss, vilket innebär att det blir skickat till berörda 

myndigheter, kommuner samt flera organisationer som har kunskaper om och/eller intressen i 

den aktuella frågan. Därmed ges dessa utrymme att inkomma med sina synpunkter (ibid.). 

Även privatpersoner kan begära ut betänkandet och lämna in sina åsikter.  

Därefter skriver regeringen en proposition som innefattar ett förslag på en ny lag. 

Propositionen kontrolleras av Lagrådet, så att den nya lagen som regeringen föreslagit inte 

bryter mot grundlagarna eller rättssäkerheten (Sveriges Riksdag u.å.). Regeringens samt 

riksdagsledamöternas förslag lämnas då över till riksdagens kammare som bordlägger 

förslagen och sedan remitterar, det vill säga skickar vidare, dessa till utskotten som behandlar 

förslagen (ibid.). Det kan förekomma en debatt när förslagen bordläggs (bordläggningsdebatt) 

men även när förslagen remitteras (remissdebatt) (ibid.). 

Utskotten består av riksdagsledamöter och varje utskott har ett ansvarsområde (Sveriges 

Riksdag u.å.). Utskotten skriver då sina förslag i ett betänkande som är ett resultat av vad de 

flesta ledamöterna i utskottet tycker. Därefter diskuterar utskottets ledamöter betänkandet med 

partigruppen de ingår i (ibid.). Utskottets betänkande lämnas sedan över till riksdagens 

kammare. Om ledamöterna är oeniga blir det en debatt (ibid.). Det som sägs i riksdagens 

kammare skrivs ner i protokoll, vilka är offentliga. När debatten har avslutats röstar 

riksdagens kammare (ibid.). Beslutet är ett resultat av det majoriteten av ledamöterna har 

röstat på. Därmed ingår det i regeringens arbete att verkställa beslutet (ibid.). Den nya 

lagstiftningen publiceras i Svensk Författningssamling (SFS) och statens myndigheter 

genomför därmed sitt arbete utifrån den nya lagen (ibid.).  
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3. Opinionsbildningsprocessen kring surrogatmödraskap 

3.1. Offentliga utredningar 

Frågan om huruvida surrogatarrangemang borde legaliseras, eller inte, behandlades redan 

1985. Då publicerades Inseminationsutredningen (1985), som tog upp frågan om barn födda 

genom befruktning utanför kroppen, där även diskussionen kring surrogatarrangemang 

belystes. Utredningen nekade legaliseringen av surrogatarrangemang, då detta stred mot 

Sveriges rättsliga grundprinciper enligt gällande lag om adoptioner, vilken exempelvis anger 

att ersättning inte ska förekomma vid adoptioner (SOU 1985:5). Regeringen instämde i 

betänkandet (proposition 1987/88:160).  

År 2000 togs frågan upp ännu en gång, på riksdagens begäran. Återigen fastslog 

Socialdepartementet i Departementsserien 2000:51 att surrogatarrangemang inte ska tillåtas 

(Ds 2000:51). Regeringen uttryckte då sin åsikt om att surrogatmödraskap är oetiskt samt att 

det bryter mot människovärdesprincipen. Detta utifrån barnets perspektiv men även då en 

kvinna betraktas som ett ”medel för att lösa det barnlösa parets problem” (proposition 

2001/02:89). De nämnde även att en kriminalisering av surrogatmödraskap inte är av behov, 

då det framgår utifrån existerande lagar (ibid.).  

Under efterkommande år har Socialutskottet framfört betänkanden, där fenomenet 

surrogatmödraskap behandlats, ett flertal gånger. Detta efter att riksdagen begärt, genom flera 

motioner, att en utredning gällande surrogatmödraskap ska äga rum. I betänkanden avslår 

Socialutskottet begäran på utredning av fenomenet, då de menar på att surrogatmödraskap är 

något oetiskt som bör förbli otillåtet (betänkande 2004/05:SoU10; betänkande 

2005/06:SoU16; betänkande 2008/09:SoU13; betänkande 2009/10:SoU11; betänkande 

2010/11:SoU9). Under åren har även riksdagen begärt förändringar i lagstiftningen om 

adoptioner så att den innefattar och berör även barn födda genom surrogatmödraskap (motion 

2010/11:501). Motionens begäran avstyrktes dock av Civilutskottet (betänkande 

2010/11:CU18), som hänvisade till det kommande betänkandet av utredningen Modernare 

adoptionsregler (SOU 2009:61). Likadant avstyrkte Skatteutskottet en motions krav på en 

utredning gällande bland annat folkbokföring av barn födda genom surrogatarrangemang 

utomlands (betänkande 2009/10:SkU30). 

2011 behandlade Socialutskottet motioner gällande hälso- och sjukvården. Utifrån dessa 

formulerade Socialutskottet i betänkandet ”Assisterad Befruktning”, åsikten att en utredning 

bör framställas i syfte att skapa en reglering som berör barn födda genom surrogatmödraskap 
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(betänkande 2011/12:SoU26). De ansåg även att en utredning borde genomföras, då 

fenomenet rymmer problematik kring medicinsk-etiska, juridiska och ekonomiska 

frågeställningar (ibid.). Regeringen begärde 2013 att en utredning skulle genomföras i syfte 

att ofrivilligt barnlösa par ska få fler förutsättningar till att kunna bli föräldrar 

(Kommittédirektiv 2013:70, 19.6.2013, ss. 1-15). Utredningen fick i uppgift att bland annat 

utreda om ett altruistiskt surrogatmödraskap bör legaliseras i Sverige. Den publicerades i 

februari i år.  

I denna utredning framfördes först en diskussion kring det kommersiella 

surrogatmödraskapet. Utredningen ställde sig kritisk mot surrogatarrangemang som sker för 

”vinnings skull” (SOU 2016:11). De ansåg att sådana arrangemang kan bidra till exploatering 

av kvinnors kroppar samt resultera i att både kvinnor och barn betraktas som handelsvaror 

(ibid.). De menade att kvinnor av ekonomiska skäl kan bli nödgade att bli surrogatmödrar 

samt att de kan känna sig tvungna att mot sin vilja lämna över barnet efter födseln på grund av 

det ekonomiska vinstintresset (ibid.). Således kommer de fram till att samhället bör arbeta mot 

legaliseringen av kommersiella surrogatarrangemang (ibid.). 

Vad gäller frågan om en eventuell legalisering av det altruistiska surrogatmödraskapet, 

övervägs flera för- och nackdelar. I utredningen anger författarna att det finns ett fåtal studier 

som har undersökt riskerna som ett surrogatarrangemang kan framkalla. Utredningen nämner 

att Smer:s rapport har använts som utgångspunkt och anger även att: ”För information om 

annan forskning och ungdomsdialogerna, hänvisas till Smers rapport” (SOU 2016:11, s. 

232). Utredningen ställer sig positiv vad gäller att en sådan legalisering skulle bidra till att 

flera ofrivilligt barnlösa par skulle få chansen att bli föräldrar (SOU 2016:11). Dessutom 

anser de att det vore bättre om altruistiska surrogatarrangemang sker i Sverige i en mer trygg, 

säker och kontrollerad miljö, då de alternativ som erbjuds utomlands skapar flera etiska och 

rättsliga problem (ibid.). Dock bedömer utredningen att fördelarna är för få, gentemot 

nackdelarna (ibid.).  

En av nackdelarna, utifrån barnets perspektiv, anses vara bristen på studier som kan bevisa att 

barn som föds genom surrogatarrangemang inte far illa, eller att de inte har en negativ 

inställning till sättet de tillkommit på (SOU 2016:11). Även i frågor vad gäller 

surrogatmoderns egna barns uppfattning samt hur dessa påverkas av fenomenet, finns det 

kunskapsluckor (ibid.). På grund av det menar utredarna att det inte finns tillräckligt med 

fakta som kan bevisa att barnets bästa fullföljs vid surrogatarrangemang (ibid.). Därmed anger 

de att en sådan legalisering skulle kunna innebära en risk att kvinnor går med på att bli 
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surrogatmödrar som ett resultat av eventuella påtryckningar, från till exempel familjen för att 

hjälpa en närstående (ibid.). De anger även att gällande lag (FB 1 kap. 7 §), som innefattar att 

kvinnan som föder ett barn ska anses vara dess lagliga moder, talar emot legaliseringen av 

surrogatmödraskap (ibid.). Enligt utredningen, bör denna regel fortsätta gälla vid en eventuell 

legalisering av surrogatarrangemang i syfte att försäkra surrogatmoderns möjlighet att ångra 

sig (ibid.). Däremot kan ovannämnda lag innebära andra problem om surrogatmodern väljer 

att behålla barnet, exempelvis om en av de tilltänkta föräldrarna är genetiskt kopplad till 

barnet (ibid.). Slutligen anger utredningen att det inte är möjligt att skapa en rättvis reglering 

angående surrogatmoderns ersättning, samtidigt som samhällets resurser bör användas till 

andra, mer nödvändiga prioriteringar inom hälso- och sjukvård (ibid.).  

Avslutningsvis kommer utredningen fram till att altruistiskt surrogatmödraskap bör vara 

otillåtet inom den svenska hälso- och sjukvården (SOU 2016:11). De anser att en lagändring 

inte behövs för att detta ska aktualiseras samt att det inte är lämpligt att kriminalisera 

surrogatmödraskap (ibid.).  

3.2. Smer-utredningen 

Statens medicinsk- etiska råd (Smer) genomförde en analys 2013 i syfte att studera, ur ett 

etiskt perspektiv, olika möjligheter för ofrivilligt barnlösa par att bli föräldrar. Rapporten 

”Assisterad befruktning – etiska aspekter” publicerades 2013 och behandlade bland annat 

frågan om surrogatmödraskap. Majoriteten i rådet angav att de ställer sig positiva kring en 

legalisering av altruistiskt surrogatmödraskap i Sverige men endast under vissa förutsättningar 

(Smer 2013). Dessa förutsättningar innebär att surrogatmodern är en närstående till de 

tilltänkta föräldrarna, att kvinnan har tidigare genomgått en graviditet samt att det enbart är 

fullständiga surrogatarrangemang som ska vara tillåtna så att surrogatmodern inte har en 

genetisk koppling till det blivande barnet (ibid.). Samtidigt ansåg de att ett kommersiellt 

surrogatmödraskap vore oetiskt att acceptera som en metod inom assisterad befruktning 

(ibid.). I rapporten uppger rådet att ett altruistiskt surrogatmödraskap vore en möjlighet för 

både kvinnor som inte kan genomgå en graviditet av medicinska skäl men även av psykiska 

sådana (ibid.). Dessutom vore det en metod som till exempel samkönade par, HBT-par och 

ensamstående personer skulle kunna använda sig av i syfte att kunna skaffa barn (ibid.). 

Enligt rapporten är, bland alla parter som är inblandade i surrogatarrangemang, barnen de 

mest oskyddade i situationen (Smer 2013). Därför menade de att surrogatmödraskap endast 

ska tillämpas i de fall där det kan säkerställas att barnet kommer att ha en fullgod uppväxt 
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(ibid.). De ansåg även att bristen på ett genetiskt samband inte påverkar barnets psykiska 

hälsa samt att en tydlig fördelning av ansvar mellan parterna, kan resultera i att det inte 

uppstår konflikter mellan de inblandade parterna (ibid.). Rådet motsatte sig därmed åsikten att 

barn betraktas som en handelsvara, då de menade att detta inte är en risk som förekommer vid 

altruistiska surrogatarrangemang (ibid.).    

Vad gäller surrogatmodern uppgav rådet att människor har rätten att själva bestämma vad de 

vill utsätta sig för (Smer 2013). Dock menade de att det bör säkerställas att surrogatmodern 

vill genomföra en sådan graviditet av egen önskan och vilja, för att kunna utesluta att kvinnan 

har utsatts för påtryckningar (ibid.). Således tyckte de inte att kvinnor vid altruistiska 

surrogatarrangemag ses som medel för att par ska kunna bli föräldrar (ibid.).  

3.3. Övriga opinionsbildare  

Kajsa Ekis Ekman och Kutte Jönsson har varit aktiva inom debatten om surrogatmödraskap. 

De har skrivit varsin bok där de diskuterar fenomenet. De är oeniga vad gäller tillåtandet av 

surrogatmödraskap i Sverige.  

Kajsa Ekis Ekman (2010, s. 144) skriver i sin bok ”Varat och varan- prostitution, 

surrogatmödraskap och den delande människan” att surrogatmödraskap kan jämföras med 

prostitution. Hon menar att kvinnans kropp betraktas som ett medel för andras behov att 

skaffa barn, som vidare leder till en arbetsmarknad där kvinnor objektifieras och exploateras 

(Ekman 2010, ss. 144-146). Författaren skriver att graviditeten då blir ett arbete och att barnet 

blir varan (ibid., ss. 148, 178). Ekman resonerar kring att detta är en form av människohandel 

(ibid.). Vad gäller det altruistiska surrogatmödraskapet uppger hon att detta förespråkar en syn 

på kvinnor som ”behållare” (ibid., s. 165). En graviditet blir även vid sådana arrangemang, 

något som kännetecknar kvinnornas roll och en funktion som andra kan ta till vara på (ibid.). 

Kutte Jönsson (2003, s. 123) skriver däremot i sin avhandling med titeln ”Det förbjudna 

mödraskapet- en moralfilosofisk undersökning av surrogatmödraskap” att kvinnor har friheten 

att själva kunna bestämma om de vill bli surrogatmödrar. Han nämner även att då kvinnor 

frivilligt erbjuder sin ”arbetskraft” i surrogatarrangemang, så vore det inte fel att de får betalt 

för det (Jönsson 2003, s. 169). Jönsson diskuterar om att kvinnors val att genomgå en 

graviditet som surrogatmoder, kan vara en befrielse från kvinnans traditionella roll (ibid., s. 

188). Detta då ett patriarkalt samhälle förknippar kvinnan med reproduktion som vidare 

resulterar i att mödraskap anses vara kvinnans roll (ibid.). Genom att surrogatmödraskap 

tillåts som en reproduktionsmetod, kan detta innebära att könsstereotyper samt den 



13 

 

traditionella synen på kvinnans roll, bryts ner (ibid.). Slutligen berättar Jönsson att han ställer 

sig positiv i att altruistiskt såväl som kommersiellt surrogatmödraskap, tillåts (ibid., s. 220).  

4. Tidigare forskning 

Bos och Van Balen (2010) genomförde en studie i Amsterdam där de undersökte familjer som 

använt sig av nya reproduktiva teknologier för att skaffa barn. De studerade familjer där bara 

en av föräldrarna hade en genetisk koppling till barnet, i syfte att belysa om barnens 

psykosociala utveckling hade påverkats (Bos & Van Balen 2010). Bland annat studerade de 

familjer som genomfört så kallade partiella surrogatarrangemang. De resonerar kring att det 

inte finns någon vetenskapligt baserad bevisning på att barn som föds genom sådana 

arrangemang har en dålig uppfostran eller att det förekommit problem vad gäller deras 

psykologiska utveckling (ibid.). Dessutom påpekar studien att föräldrarna som använt sig av 

sådana metoder har visat sig vara mer involverade i barnens liv än föräldrar vars barn 

tillkommit genom den fysiologiska befruktningsmetoden (ibid.). Forskningen uppger dock att 

det finns en brist på studier inom området och att de använt sig av de få som existerar (ibid.). 

På grund av det kan det uppstå en viss problematik vad gäller resultatens reliabilitet.  

Liknande resultat framkom i en studie av Golombok et al. (2006) där 34 familjer vars barn 

som fyllt tre år och som är födda genom surrogatarrangemang, jämfördes med 67 familjer 

vars barn är födda genom den fysiologiska befruktningsmetoden. Detta i syfte att studera 

barnens och föräldrarnas psykiska hälsa samt deras relation (Golombok et al. 2006). Enligt 

forskningens resultat, finns det en bättre interaktion mellan mödrarna och deras treåriga barn 

som tillkommit genom surrogatarrangemang (ibid.). Därmed kommer de fram till att 

förekomsten av en genetisk koppling mellan barn och föräldrar, inte påverkar deras relation 

negativt samt ingen av partnernas psykiska välmående (ibid.).  

I en annan studie som genomfördes i Finland av Söderström-Anttila et al (2002), studerades 

17 par som genomförde fullständiga altruistiska surrogatarrangemang. De nämner att det har 

framförts argument mot surrogatmödraskap, där fenomenet ses som utnyttjande av kvinnans 

kropp samt att surrogatmödrarna förlorar sin rätt till självbestämmande (Söderström-Anttila et 

al. 2002).  Enligt studien, uppstod två situationer där paren och surrogatmödrarna kom i 

konflikt med varandra. Detta då båda paren ville att surrogatmödrarna skulle föda barnen med 

kejsarsnitt (ibid.). Paren hade tidigare förlorat barn på förlossningen och forskarna såg det 

som en reaktion utav rädsla snarare än utnyttjande (ibid.). Vad gäller surrogatmödrarna hade 

deras hälsa inte påverkats under någon av graviditeterna (ibid.). Dock fanns det två 
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surrogatmödrar som led av förlossningsdepression, vilket enligt forskarna är en risk som ingår 

i alla sorters graviditeter och som inte enbart kan kopplas till surrogatarrangemang (ibid.).  

I en studie av Dermout, van de Wiel, Heintz, Jansen och Ankum (2009), studerades den första 

vårdcentralen i Holland som genomförde fullständiga altruistiska surrogatarrangemang. De 

studerade föräldrarna, surrogatmödrarna och deras eventuella partner som genomfört sådana 

arrangemang på kliniken från 1997 till 2004 (Dermout, van de Wiel, Heintz, Jansen & Ankum 

2009). Forskarna kommer fram till att fullständiga altruistiska surrogatarrangemang har 

fungerat bra vad gäller graviditetsprocessen och föräldrarnas psykiska hälsa samt att det inte 

förekommit några rättsliga problemsituationer (ibid.).  

I en longitudinell forskning genomförd av Jadva, Imrie och Golombok, som publicerades 

2014, studerades surrogatmödrarnas välmående samt relationen mellan föräldrarna och barnen 

som tillkommit genom surrogatmödraskap. De följde upp 20 kvinnor som ställt upp som 

surrogatmödrar, det året de var gravida och tio år efteråt. Resultaten pekar på att det inte fanns 

några tecken på upplevd depression eller försämrad självkänsla (Jadva, Imrie & Golombok 

2014). Dessutom hade deras val att bidra som surrogatmödrar inte påverkat kvaliteten på 

deras äktenskap negativt (ibid.). Slutligen anger de att surrogatmödrarna önskade att de hade 

en kontakt med barnen och att de vore tillgängliga om barnen hade velat kontakta dem (ibid.). 

Forskarna är dock självkritiska då antalet kvinnor de studerade var för få, vilket vidare leder 

till att de är osäkra i vilken mån resultaten kan generaliseras och uppfattas som representativa 

för alla surrogatmödrar (ibid.).  

Slutligen har Wennberg, Rodriguez-Wallberg, Milsom och Brannstrom år 2015 genomfört en 

studie av kvinnors inställning till de nya reproduktionsteknikerna i Sverige. De använde sig av 

enkäter som de slumpmässigt skickade ut till 2000 kvinnor i 30-39 års åldern. Resultaten visar 

att 94 % av kvinnorna var positivt inställda till äggfrysning som en metod som kan användas 

av par som av medicinska skäl inte kan genomgå en graviditet (Wennberg, Rodriguez-

Wallberg, Milsom & Brannstrom 2015). 70 % av dem svarade även att metoden skulle kunna 

användas av par som inte kan skaffa barn av sociala anledningar (ibid.). Däremot var det 

enbart 47 % som visade positiv inställning vad gäller användandet av surrogatarrangemang 

som en reproduktionsmetod (ibid.). Forskarna studerade även mäns ställningstaganden i 

frågan. Även i denna målgrupp skickade de ut enkäter slumpmässigt till 2000 män och deras 

resultat är liknande kvinnornas. 92 % ställde sig positiva till äggfrysning i medicinska syften 

och 68 % svarade att metoden även skulle kunna användas för andra syften (ibid.). Vad gäller 

surrogatmödraskap var det 44 % av männen som visade en positiv inställning (ibid.). 
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Forskarna anger dock att de hade ett bortfall vad gäller männens svar på enkäten och att deras 

svar inte kan ses som representativa. De menar att de fick svar av 35 % av männen som 

tillfrågades gentemot 51 % av kvinnorna som besvarade enkäten (ibid.).  

5. Teori 

5.1. Regleringsmodellen 

Karsten Åström (1988) har utvecklat en modell, den så kallade regleringsmodellen, i syfte att 

förklara hur en lagstiftning kan uppkomma:       

 

Enligt modellen uppstår det i första hand en samhällelig problematik som vidare leder till att 

politiker tar beslut i syfte att lösa denna konflikt som uppstått i samhället, vilket i sin tur leder 

till att en rättslig regel skapas (Åström 1988, s. 53). Det börjar med att en konflikt gällande 

någon viss fråga eller företeelse uppstår i samhället (1) (ibid., ss. 55-56). Det är den 

fråga/företeelse som konflikten gäller som i den politiska debatten alltmer behandlas som ett 

samhällsproblem som måste åtgärdas (2) (ibid.). Det är politikerna som tar beslut i syfte att 

hantera konflikten (3), och dessa politiska beslut kan bland annat innebära lagstiftning (4),(5) 

(ibid.). Därefter måste lagstiftningen kommuniceras till allmänheten samt till statliga aktörer 

och myndigheter (6) så att de kan aktualisera den nya lagen, samt upprätthålla den (7) (ibid.). 

Det är dock inte enbart tillämpningsmyndigheterna som ansvarar för genomförandet, utan 

detta kommer även att påverkas av andra samhällsfaktorer, som inte ligger nära 

genomförandet (8) (ibid.). Alla dessa faktorer (9) leder vidare till en viss effekt (10) på 

konflikten som lagstiftningen syftade till att lösa (11) (ibid.).  

 

Regleringsmodellen är av relevans för förståelsen av varför bristen på rättslig reglering kring 
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surrogatmödraskap skapar konflikt i samhället, exempelvis då barnen som tillkommit genom 

sådana arrangemang inte omfattas av den svenska lagstiftningen. Därför har denna fråga 

uppmärksammats av riksdagens politiker, vars uppgift är att lösa den uppstådda samhälleliga 

konflikten. Om politikerna löser problemet med hjälp av lagstiftning, kommer detta enligt 

ovannämnda modell, högst sannolikt att få effekter på samhället. 

Utifrån regleringsmodellen samt uppsatsens syfte kan det således förstås som att 

riksdagsledamöternas ställningstaganden är avgörande i frågan om legaliseringen av 

surrogatmödraskap.  

 

5.2. Normer 

Det finns ingen entydig definition av vad begreppet norm innebär. Begreppet används i olika 

sammanhang och dess innebörd tolkas utifrån sammanhanget det befinner sig i (Baier & 

Svensson 2009, s. 34). Även i vardagen används begreppet och där finns det en gemensam 

allmän uppfattning om ordets innehåll. Baier och Svensson (2009) menar att normer i 

vardagsspråket uppfattas som oskrivna regler som förespråkar hur en individ bör agera (ibid.). 

Normer är av stor vikt även i rätten. Juridiken behandlar rättsliga regler som ser till att 

samhället ska/bör följa vissa normer (ibid., s. 35). Inom samhällsvetenskapen används normer 

för att kunna förstå och förklara människors handlingssätt. På det sättet ingår det i 

normbegreppet, att det är lika med handlingsanvisningar (ibid., s. 41).  

 

Som nämnt ovan kan normer således förstås som handlingsanvisningar, som vidare bygger 

upp ett existerande handlingssystem (Hydén 2002, s. 114). Detta system innefattar bland 

annat det politiska systemet, som innebär politikerna som representerar de kollektiva 

preferenserna utifrån vilka de skapar normer (ibid., s. 126). Dessa normer skapas genom en 

beslutsordning som har ett ställningstagande i de frågor av värdemässig eller normativ 

karaktär som berör allmänintresset (ibid., s. 116). Rättsregler är även dessa normer, menar 

Hydén (ibid., s. 131). Det är normer som har höjts upp till en nivå av rättslig karaktär, vilket 

ger staten makt att sanktionera de som avviker, vilket även resulterar i att normerna 

upprätthålls (ibid.). Därmed kan rätten betraktas som ett normsystem (ibid., s. 136). Rätten 

utgår från politikernas beslut, som fastställer normer genom lagstiftning. Detta underbygger 

politikernas ställning i en viss fråga som vidare genom rätten uppger handlingsanvisningar, 

som utgår från politikernas värden (ibid., s. 134).  
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5.3. Normmodellen 

Hydén och Wickenberg har utvecklat en modell, den så kallade normmodellen, som innefattar 

förutsättningarna som krävs för att en norm ska kunna uppkomma:  

 

(Hydén 2002, s. 284) 

Normmodellen innefattar tre förutsättningar som ligger till grund för att en norm ska 

uppkomma. Viljan och värderingar är en av dem. Denna förutsättning, som benämns som 

vilja/värde, innebär en individs moral vilken kan ha sin utgångspunkt i dennes samvete men 

som även kan utvecklas i relationen mellan individer (Hydén 2002, ss. 280-282). 

Förutsättningen är kopplad till de värden och värderingar en individ har, som kan hänföras till 

dennes inre samvete, moral, etik och ideologier (ibid., s. 285). Den andra förutsättningen för 

normen benämns som kunskap/kognition. Den innebär förståelsen och synen på världen 

(ibid.). Denna variabel är kopplad till andra förutsättningar såsom social kompetens, 

utbildning, makt med mera. Med det menas att dessa förutsättningar kan vara olika hos 

människor, vilket vidare resulterar i att individerna kan uppfatta världen på olika sätt (ibid.). 

Som Hydén nämner ”finns det anledning att betrakta bristande förståelse som beroende av 

fallerande kunskap” (ibid., s. 281). Slutligen handlar den tredje förutsättningen i 

normmodellen, som benämns som möjligheter/systemvillkor, om möjligheterna som existerar 

i syfte att aktualisera en norm (ibid., s. 283). Med det menas att om en individ har 

kunskap/kognition och vilja att aktualisera något, då beaktar individen vilka möjligheter som 

kan bidra till att det realiseras (ibid.). För att ge en bättre inblick i normmodellen refererar 

Hydén till Ulrich Nitsch och anger att förutsättningen vilja och värderingar kan vara lika med 

att en individ vill eller inte vill att en viss norm ska etableras (refereras i Hydén 2002, s. 280). 

På samma sätt kan kunskapsförutsättningen kopplas till vet/vet inte samt variabeln 

möjligheter/systemvillkor till kan eller kan inte (ibid.).  
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Såsom det beskrivs ovan, är rättsregler, enligt Hydén, normer (Hydén 2002, s. 131). För att en 

norm ska kunna uppkomma, utifrån Hydéns och Wickenbergs normmodell, måste 

ovannämnda förutsättningar existera. Således kan även denna modell och dess förutsättningar 

anknytas till en lags uppkomst. Utifrån uppsatsens syfte kommer därför modellens 

förutsättningar att anknytas till varje partis riksdagsledamöters angivna argument för att 

vidare få kunskap om riksdagsledamöternas ställning i frågan om legaliseringen av 

surrogatmödraskap.   

 

6. Metod 

Utifrån mitt syfte med denna uppsats, som är att beskriva hur riksdagens ledamöter ställer sig 

i frågan om legaliseringen av surrogatmödraskap samt att analysera argumenten de uppger, 

använder jag mig av motionerna riksdagsledamöterna har lagt fram i anslutning till 

fenomenet. Motionerna är mitt empiriska material och för att besvara mina frågeställningar 

använder jag mig av metoden argumentationsanalys.   

6.1. Empiri & Datainsamling 

Uppsatsens analysdel består av motionerna som riksdagens ledamöter har lagt fram, om 

fenomenet surrogatmödraskap. Detta för att se hur den politiska processen ställer sig i frågan 

om legaliseringen av surrogatmödraskap samt vilka argument de framställer för att förklara 

sitt ställningstagande. Motionerna jag använder mig av är från 2005 till och med 2015 och har 

lämnats in från en eller flera av ett specifikt partis riksdagsledamöter.  

I syfte att hitta hur de olika partiernas riksdagsledamöter ställer sig i frågan om legaliseringen 

av surrogatmödraskap använde jag mig av riksdagens hemsida (www.riksdagen.se). Under 

fliken Dokument & Lagar, fanns det en underflik vid namnet Motioner. Där fanns det en 

söktjänst där jag skrev ordet surrogat* i kombination med riksdagens olika partiers namn: 

Centerpartiet, Kristdemokraterna, Folkpartiet, Miljöpartiet, Moderaterna, Socialdemokraterna, 

Sverigedemokraterna och Vänsterpartiet. Jag skrev även ordet värdem* i kombination med 

riksdagens olika partiers namn för att finna flera motioner. Det uppgav dock samma resultat. 

Därefter läste jag igenom alla motioner som söktjänsten uppgav som resultat, i syfte att se om 

motionerna behandlade fenomenet surrogatmödraskap. Därefter markerade jag argumenten 

samt förslagen som uppgavs i motionerna. Dessa citat använder jag mig av i avsnittet Resultat 

& Analys.  

http://www.riksdagen.se/
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6.2. Argumentationsanalys 

När ett samhälleligt fenomen eller problem uppstår finns det individer som tar ställning i 

frågan. De vill försöka övertyga andra människor att inta samma inställning som de själva har, 

genom argumentation som förklarar och försvarar deras uppfattning (Bergström & Boréus 

2012, ss. 91-92).  Argumentationsanalys är en metod som innebär en analys av de argument 

som en människa använder sig av för att den senare ska kunna dra en slutsats (ibid.).     

Argumentationsanalys kan ha tre olika syften (Bergström & Boréus 2012, s. 92). Bland annat 

kan denna metod ha ett deskriptivt syfte, när en studie ägnar sig åt att identifiera argument 

samt undersöka dess innehåll (ibid.). Det är av behov i specifikt argumenterade sammanhang, 

såsom riksdagsdebatter är (ibid., s. 93). Detta är något som denna uppsats vill uppnå, då syftet 

är att beskriva hur riksdagens ledamöter ställer sig i frågan om legaliseringen av 

surrogatmödraskap. Utifrån detta som diskuterats ovan är det då av betydelse att undersöka 

vilka argument som underbygger aktörernas ställningstaganden. Därför kommer jag att 

använda mig av metoden argumentationsanalys. 

6.3. Tillvägagångssätt 

Vad gäller utförandet har jag delat in materialets angivna argument utifrån dess innehåll. 

Detta för att kunna se hur de olika riksdagsledamöternas ställningstaganden förklaras. 

Argument kan vara baserade på fakta (faktuella påståenden) eller på normer (normativa 

påståenden) (Bergström & Boréus 2012, s. 127). De faktuella påståendena innebär sådana 

argument som har belägg eller sådana som ger inblick i hur det ser ut i verkligheten (ibid.). De 

normativa påståendena baseras på hur de olika riksdagsledamöterna ser på fenomenet samt 

deras åsikter och påståenden (ibid.). Denna indelning har använts i Resultat & Analys- delen 

då en sådan indelning kan vara en fördel när det gäller analys av debatter (ibid., s. 122). 

Därmed har delen förslag formats utefter motionernas innehåll. Den innebär vad de olika 

partiers riksdagsledamöter uppger som förslag i frågan om surrogatmödraskap. 

Därefter utgår jag från Hydéns och Wickenbergs normmodell i syfte att få en inblick i hur 

riksdagsledamöterna ställer sig i frågan om legaliseringen av surrogatmödraskap samt hur de 

förklarar sitt ställningstagande. Detta då rättsliga regler är normer, enligt Hydén, som 

uppkommer när normmodellens tre förutsättningar existerar (Hydén 2002, ss. 131, 280).  
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6.4. Etiska överväganden 

Utifrån mitt syfte och frågeställningar framkommer det tydligt att jag kommer att undersöka 

riksdagsledamöternas ställning i frågan om legalisering av surrogatmödraskap, samt vilka 

argument som underbygger deras ställning. På grund av det är det av stor vikt vad gäller detta 

arbetes reliabilitet, att ha en objektiv ställning. Detta är något som jag har följt genom hela 

arbetets gång. Framförallt genom att jag inte är politiskt insatt samt att jag använder mig av 

citat, vilket tyder på att det inte är min uppfattning samt tolkning av vad riksdagsledamöterna 

anger i motionerna. 

Vidare har jag valt att inte anonymisera politikerna i källförteckningen. Detta då jag utgår från 

motionerna de har skrivit, som är offentliga för samhället och där de även uppger sina namn.  

6.5. Begränsningar 

Gruppering av argument utifrån dess innehåll kan innebära svårigheter vad gäller deras 

reliabilitet och validitet. Detta då det kan vara en tolkningsfråga (Bergström & Boréus 2012, 

s. 133). Med det menas att det finns en risk att indelningen av argumenten kan ske utifrån 

författarens tolkning. Dock nämner Bergström och Boréus (2012, s. 122) att en gruppering av 

argument utifrån dess innehåll kan vara till stor nytta då denna fördelning kan vara funktionell 

inom samhällsvetenskapliga analyser. Utifrån uppsatsens syfte och frågeställning ansåg jag att 

användningen av den specifika metoden var funktionell i detta sammanhang.     

Vidare kan motionerna jag använt mig av som material, innebära att en motion som lagts upp 

av riksdagsledamöter som ingår i ett särskilt parti, inte representerar hela partiets 

ställningstagande. Detta då det är några motioner som är skrivna av en riksdagsledamot från 

ett särskilt parti, vilket kan innebära att motionen kanske inte representerar hela partiet. Dock 

ansåg jag att det var av behov att även ha med dessa motioner som är skrivna av en 

riksdagsledamot i min analys, då dessa riksdagsledamöter representerar sitt parti. 

Därmed är det av stor vikt att nämna att några partiers riksdagsledamöter har skrivit fler 

motioner än andra partiers. Detta kan vara en begränsning i detta arbete då det innebär att 

några partiers riksdagsledamöter har haft fler argument än andra, vilket även leder till att 

några riksdagsledamöters ställningstaganden har analyserats i större utsträckning. 

Slutligen har jag nämnt i mina avgränsningar att jag inte kommer att ha med 

Sverigedemokraterna i min analys, på grund av att de inte har skrivit någon motion om just 

surrogatmödraskap. Även detta kan vara en begränsning då de är ett av riksdagens partier, 
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vilket resulterar i att arbetet inte undersöker alla riksdagspartiernas ledamöters 

ställningstaganden.  

7. Resultat & Analys 

Min analys presenteras genom att ta upp varje partis riksdagsledamöters argument. Varje parti 

delas in i en del för sig. Därmed består varje del av det specifika partiets riksdagsledamöters 

argument vilka delas in i fyra grupper: de faktuella påståendena som utgår från 

riksdagsledamöternas argument baserade på fakta; de normativa påståendena som utgår från 

varje partis riksdagsledamöters argument baserade på deras åsikt; förslag som innefattar vad 

varje partis riksdagsledamöter föreslår; teoretisk koppling där argumenten anknyts till 

normmodellen. 

7.1. Centerpartiet 

Faktuella påståenden: Centerpartiets riksdagsledamöter har endast lagt fram en motion 

angående surrogatmödraskap. I denna motion anges att surrogatmödraskap använder sig av ett 

reproduktionssätt som redan existerar i Sverige: 

”Surrogatmödraskap innebär i sig själv inga utökade medicinska risker som inte redan är 

tillåtna i Sverige, eftersom vi tillåter IVF-behandlingar. Tillvägagångssättet vid fullständiga 

surrogatmödraskap är detsamma.” 

                                                                                          (motion 2010/11:So475) 

Partiets riksdagsledamot menar även att existerande forskning visar att barnens välmående 

inte påverkas av sådana arrangemang: 

”Undersökningar har också visat att barn som tillkommit genom surrogatmödraskap inte mår 

sämre eller uppvisar sämre utveckling än andra barn.” 

                                                                                          (motion 2010/11:So475) 

Vidare nämner de att bristen på tydliga regler angående tillåtandet av surrogatmödraskap 

leder till situationer där det framkommer en viss problematik:  

”Den nuvarande situationen, där surrogatmödraskap inte uttryckligen är förbjudet, men heller 

inte reglerat leder till onödigt svåra situationer för många människor, som till exempel kanske 

vänder sig till andra länder och hamnar i lagstiftningslimbo mellan två olika länders system.” 

                                                                                          (motion 2010/11:So475) 
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Normativa påståenden: Centerpartiets riksdagsledamot anser att vuxna människor har 

förmågan att kunna komma överens med varandra i syfte att genomföra ett 

surrogatarrangemang: 

”Det är därför svårt att förstå varför vuxna människor inte skulle vara tillåtna att göra denna 

överenskommelse med varandra.” 

                                                                                          (motion 2010/11:So475) 

Förslag: Centerpartiets riksdagsledamot föreslår att en utredare undersöker fenomenet i syfte 

att ta fram riktlinjer så att surrogatarrangemang regleras i Sverige: 

”Exakt hur den svenska lösningen skulle kunna utformas får en utredare ta ställning till. /---/ 

Därför bör en utredare se över hur det skulle kunna bli möjligt att reglera 

surrogatmödraskapsöverenskommelser i Sverige.” 

                                                                                          (motion 2010/11:So475) 

Teoretisk koppling: De faktuella påståendena kan anknytas till normmodellens förutsättning 

kunskap/kognition. Centerpartiets riksdagsledamot har en kunskap/kognition som de baserar 

på existerande fakta där det framkommer att surrogatarrangemang inte kan ses som ett 

fenomen som drabbar det tillkomna barnets eller surrogatmoderns hälsa. Däremot anger 

partiets riksdagsledamot att det finns fall där det skapas problematiska situationer för dem 

som genomgått surrogatarrangemang utomlands, vilket beror på bristen på reglering av 

fenomenet. Vidare kan de normativa påståendena kopplas till normmodellens variabel 

vilja/värde. Centerpartiets riksdagsledamot anser att överenskommelsen som de inblandade 

parterna i ett surrogatarrangemang ska göra, är genomförbart då vuxna människor har 

förmågan att kunna komma överens med varandra. Därmed resulterar, Centerpartiets 

riksdagsledamots kunskap/kognition samt värde/vilja, i åsikten om att en reglering av 

surrogatmödraskapsöverenskommelser borde ske även i Sverige, vilket kan kopplas till 

normmodellens variabel, möjlighet/systemvillkor. I och med att Centerpartiets 

riksdagsledamot har kunskap/kognition samt värde/vilja som ställer sig positivt till fenomenet 

och även ser en möjlighet till reglering, kan det konstateras att partiets riksdagsledamot ser 

positivt på legaliseringen av surrogatmödraskap, vilket vidare skulle kunna bli en norm i 

samhället. Detta då rättsliga regler är normer, enligt Hydén (Hydén 2002, s. 131). 

7.2. Kristdemokraterna 

Faktuella påståenden: Kristdemokraternas riksdagsledamöter lägger fram som argument i två 

av deras motioner (motion 2014/15:2438 och motion 2015/16:2568) de medicinska samt de 
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psykiska riskerna som surrogatmödraskap kan innebära hos de inblandade parterna. Vad 

gäller surrogatmodern nämns det i motionerna: 

”Sverige har bland den lägsta mödradödligheten i världen, men trots det dör ett tiotal kvinnor 

varje år till följd av komplikationer i samband med graviditet och förlossning. Många kvinnor 

drabbas dessutom av bäckenbottenskador med urin- och avföringsinkontinens som följd. Att inte 

behålla det barn man burit i nio månader kan också skapa psykiska men.” 

                                                                                            (motion 2014/15:2438) 

”Erfarenheten visar att gravida ofta utvecklar ett mycket starkt band till fostret som kan vara 

svårt att bryta. Graviditet och förlossning kan dessutom orsaka komplikationer, vilket gör att 

surrogatmamman kan ta allvarlig skada såväl fysiskt som psykiskt.”  

                                                                                            (motion 2015/16:2568) 

Kristdemokraterna påpekar att det är brist på forskning som kan bevisa att 

surrogatarrangemangens inblandade parter inte påverkas psykiskt: 

”Det är oklart hur de genetiska föräldrarna och surrogatmodern reagerar psykologiskt under 

graviditet, förlossning och överlämnandet av barnet samt hur detta påverkar barnet och dess 

utveckling. Barnet riskerar att dras in i konflikter mellan de tänkta föräldrarna och 

surrogatmodern.” 

                                                                                            (motion 2015/16:2568) 

Normativa påståenden: Kristdemokraterna uttrycker åsikten att surrogatmödraskap kan 

resultera i att kvinnor exploateras och att kvinnors kroppar betraktas som medel som andra 

individer kan använda sig av för att kunna skaffa barn: 

”Men det är högst osannolikt att förvärvsarbetande kvinnor utan ersättning tar på sig att bära 

ett barn i nio månader, med alla de medicinska risker det innebär och krav på avbrott från 

arbetet för mödravårdsbesök och förlossning, för att sedan lämna barnet ifrån sig. Den 

potentiella surrogatmamman kommer med allra största sannolikhet att kräva ekonomisk 

ersättning för förlorad arbetsinkomst, medicinsk risk och de fysiska obehag som en graviditet för 

med sig. Det finns därmed en uppenbar risk att ett system som tillåter surrogatmödraskap leder 

till exploatering av socialt och ekonomiskt utsatta kvinnor. /---/ Vi menar att det är moraliskt fel 

att använda dessa kvinnors kroppar som medel för att uppfylla andra människors längtan efter 

barn. Det strider mot människans integritet och värdighet. Vi ser en risk att surrogatmodern 

görs till medel för andra människors behov på ett exploaterande sätt.” 

                                                                                            (motion 2015/16:2568) 

Vidare menar partiets riksdagsledamöter att surrogatmödraskap resulterar i att barnets rätt till 

kännedom om dess föräldrar kränks: 
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”Allt annat vore ociviliserat och en kränkning av barnets rättighet att få vetskap om både vem 

som är dess mor och far.” 

                                                                                          (motion 2009/10:So563) 

”Frågorna om surrogatmödraskap och ägg- och spermadonation berör barnets rätt till sitt 

biologiska ursprung och den fortsatta omvårdnaden” 

                                                                                          (motion 2013/14:So517) 

De menar att i och med att barnets rättighet kränks leder surrogatmödraskap till att barn 

betraktas som handelsvaror: 

”Barnet blir en handelsvara mellan köparen och surrogatmamman vilken levererat barnet.” 

                                                                                            (motion 2014/15:2438) 

Förslag: Kristdemokraternas riksdagsledamöter tar tydlig ställning mot surrogatmödraskap, då 

de nämner i deras motion: 

”Med hänsyn tagen till försiktighetsprincipen och barnperspektivet samt på grund av de övriga 

risker för exploatering som surrogatmödraskap för med sig bör detta inte vara tillåtet.” 

                                                                                            (motion 2015/16:2568) 

Teoretisk koppling: Utifrån normmodellen, innehåller dimensionen kunskap/kognition hos 

Kristdemokraternas riksdagsledamöter att en graviditet kan innebära medicinska samt 

psykiska risker för en kvinna och då också för en surrogatmoder. Dessutom finns det en brist 

på kunskap vad gäller bevisning av att de inblandade parternas välmående inte påverkas. Vad 

gäller partiets riksdagsledamöters vilja/värde betraktar de surrogatmödraskap som en form av 

handel med kvinnors kroppar och med barn. De betraktar även fenomenet som exploatering 

av utsatta kvinnor, vilket de anser är omoraliskt. Därför innehåller förutsättningen 

möjlighet/systemvillkor hos Kristdemokraternas riksdagsledamöter att surrogatmödraskap 

inte borde vara tillåtet. Således leder Kristdemokraternas riksdagsledamöters argument till att 

partiets riksdagsledamöter inte accepterar legaliseringen av surrogatmödraskap, som även 

enligt normmodellen resulterar i att de inte vill tillåta att surrogatarrangemang normaliseras i 

samhället.  

7.3. Folkpartiet 

Faktuella påståenden: Folkpartiets riksdagsledamöters faktabaserade argument innebär att 

surrogatmödraskap är ett fenomen som skapar möjligheten till att flera människor kan skaffa 

barn: 



25 

 

”Surrogatmoderskap kan vara aktuellt för kvinnor som inte har en fungerande livmoder eller 

där livmodern tagits bort (t.ex. vid en canceroperation), eller för andra par eller enskilda 

personer som av olika skäl inte kan bära ett barn. Frågan betyder lika mycket för olikkönade 

som samkönade par.” 

                                                                                            (motion 2014/15:2316) 

”För många bögpar har det varit en möjlighet att bli biologiska föräldrar genom sperma från 

den ena mannen samt ett ägg från en äggdonator.” 

                                                                                          (motion 2007/08:So543) 

Dessutom nämner de att adoption är en metod som blivit svårare för par att tillgå och att det är 

en anledning till att människor därmed åker utomlands och genomför surrogatarrangemang: 

”Det har under årens lopp blivit allt svårare att adoptera barn. /---/ I dag finns det i Sverige 

också både heterosexuella och homosexuella par som reser utomlands för att bli föräldrar 

genom värdmödraskap.” 

                                                                                          (motion 2008/09:So222) 

Partiets riksdagsledamöter menar att det uppstår en viss rättslig problematik för de par som 

genomfört surrogatarrangemang utomlands: 

”Vi vet i dag inte hur många svenska barn som fötts efter värdmödraskap. Deras föräldrar 

vittnar om problem med svensk lagstiftning när barnen fötts. Barnen måste adopteras eftersom 

värdmamman betraktas som barnens mor. Här uppstår problem genom att adoptionslagarna i 

värdmammans land och Sverige inte är anpassade för denna situation. Det i sin tur återverkar 

på möjligheterna till föräldraledighet och försäkringar. Namnfrågan har också varit knepig att 

lösa i vissa fall genom avsaknaden av bokstäverna å, ä och ö i andra länders alfabet.” 

                                                                                          (motion 2008/09:So222) 

Normativa påståenden: Folkpartiets riksdagsledamöter benämner surrogatmödraskap som 

värdmödraskap då de anser att det är ett begrepp som passar mer till fenomenet: 

”Surrogatmödraskap är dock en nedsättande term för något som leder till att en ny och 

efterlängtad människa får komma till världen och se dagens ljus. Därför vill vi döpa om det till 

värdmödraskap.” 

                                                                                          (motion 2008/09:So222) 

Däremot uttrycker de åsikten om att surrogatmödraskap inte bör innefatta ekonomisk 

ersättning då detta kan resultera i att kvinnor exploateras: 

”En viktig förutsättning är att surrogatmoderskap inte genomförs på kommersiella villkor. Ju 

mer pengar som är inblandade, desto större är risken för att en kvinna ställer upp som 
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surrogatmamma för pengarnas skull.” 

                                                                                            (motion 2014/15:2316)  

Förslag: Partiets riksdagsledamöter ser positivt på legaliseringen av altruistiska 

surrogatarrangemang men endast när vissa förutsättningar följs, i syfte att kunna försäkra att 

kommersiella sådana inte genomförs: 

”Vi anser att om det kan skapas nya former för barn att komma till världen under former som är 

trygga för både barnet och surrogatmamman, så ska det välkomnas. /---/ I svensk lagstiftning 

bör det till exempel finnas tydliga regler om att både föräldrarnas och surrogatmammans 

situation ska utredas. Utredningen bör klart visa att surrogatmamman inte tar på sig uppdraget 

av ekonomiska skäl. Det är också viktigt med rådgivning och stöd under hela processen.” 

                                                                                            (motion 2014/15:2316) 

Teoretisk koppling: Folkpartiets riksdagsledamöter kan sägas ha en kunskap/kognition om 

surrogatarrangemang som innefattar att fenomenet kan ge möjligheten till kvinnor som av 

medicinska skäl inte kan genomgå en graviditet, samtidigt som det kan vara en metod som 

samkönade par kan använda sig av i syfte att bli föräldrar. Vad gäller partiets 

riksdagsledamöters vilja/värde anger de att surrogatmödraskap istället borde kallas för 

värdmödraskap då de anser att surrogat är ett ord som nedvärderar fenomenet. Dock ställer de 

sig kritiska vad gäller kommersiella surrogatarrangemang, då de anser att sådana kan resultera 

i att pengarna blir drivkraften hos surrogatmodern. Slutligen ser Folkpartiets 

riksdagsledamöter på förutsättningen möjligheter/systemvillkor att surrogatmödraskap, som 

genomförs av altruistiska skäl, bör tillåtas. Därmed tar Folkpartiets riksdagsledamöter positiv 

ställning i att en rättslig reglering/norm införs angående tillåtandet av altruistiska 

surrogatarrangemang. 

7.4. Miljöpartiet 

Faktuella påståenden: Liksom Folkpartiet, anger Miljöpartiets riksdagsledamöter att 

surrogatmödraskap har varit en möjlighet för samkönade par samt kvinnor som av medicinska 

skäl inte kan genomgå en graviditet, att skaffa barn: 

”För många bögpar har det varit en möjlighet att bli biologiska föräldrar genom sperma från 

den ena mannen samt ett ägg från en äggdonator. Givetvis kan samma möjlighet också komma i 

fråga för heterosexuella par, till exempel då kvinnan har befruktningsbara ägg, men saknar 

fungerande livmoder.” 

                                                                                      (motion 2011/2012:So620) 
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Vidare nämner Miljöpartiets riksdagsledamöter att surrogatarrangemang genomförs 

utomlands och att detta orsakar en viss problematik vad gäller de inblandade parternas 

rättsliga situation: 

”En särskilt viktig aspekt är också hur rättsläget ser ut för de barn som trots allt kommit till 

genom värdmödraskap. Hittills har detta hanterats helt olika i olika delar av landet. Barnen har 

i vissa fall fått reglerade vårdnadsförhållanden först efter sex månader.” 

                                                                                          (motion 2012/13:So595) 

”När assisterad befruktning har skett utomlands eller i egen regi så krävs i dagsläget att den 

ena partnern måste adoptera barnet för att bli förälder. /---/ En svaghet i den svenska 

lagstiftningen på familjeområdet är begränsningen att ett barn högst kan ha två 

vårdnadshavare. En annan svaghet är att barnets intresse av och rätt till umgänge med personer 

som inte är dess vårdnadshavare inte skyddas.” 

                                                                                          (motion 2013/14:So301) 

Normativa påståenden: Partiets riksdagsledamöter framför åsikten om att surrogatmödraskap 

inte självklart kan anses vara oetiskt samt att detta inte nödvändigtvis innebär att barn som 

tillkommit genom sådana arrangemang har en sämre uppväxt: 

”Vad som är etiskt och inte är dock inte självklart. Varför är det oetiskt att låta en kvinna som 

så önskar dela med sig av glädjen att få barn? Varför skulle ett barn som uppenbarligen är så 

efterlängtat att föräldrarna gjort sig stora besvär för att få det ha det sämre än ett barn som inte 

var planerat?” 

                                                                                          (motion 2008/09:So559) 

De ser även positivt på surrogatmödraskap då det är en metod som kan ge hjälp till människor 

som har en stor barnlängtan. Dessutom tycker Miljöpartiets riksdagsledamöter att 

surrogatarrangemang är bra, då det handlar om människor som har viljan att hjälpa varandra: 

”Men det handlar också om vanliga människors heta barnlängtan och att hitta ett sätt att 

reglera de möjligheter som människor kan och redan nu hjälper varandra med.” 

                                                                                          (motion 2012/13:So595) 

Förslag: Miljöpartiets riksdagsledamöter anger att de har en positiv inställning vad gäller 

altruistiska surrogatarrangemang: 

”Vi ser positivt på ett altruistiskt värdmödraskap, som självfallet inte utesluter ersättning för 

faktiska kostnader i samband med graviditet och förlossning, och anser att denna fråga behöver 

utredas inom kort och att det görs i en parlamentarisk utredning.” 

                                                                                          (motion 2013/14:So301) 
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Teoretisk koppling: Miljöpartiets riksdagsledamöters kunskap/kognition rörande 

surrogatmödraskap innebär att det är en metod som har hjälpt såväl samkönade par som 

kvinnor som av medicinska skäl inte kan genomgå en graviditet, att skaffa barn. Dessutom 

anger de att människor använder sig av surrogatarrangemang utomlands, då det inte är 

genomförbart i Sverige. Enligt partiets riksdagsledamöter finns det fall som visar att par 

genomfört sådana arrangemang utomlands, som vidare har upplevt en viss rättslig 

problematik, då det inte finns specifika rättsliga regler som riktar sig mot barn födda genom 

surrogatmödraskap. Vad gäller riksdagsledamöternas vilja/värde uttrycker de åsikten om att 

surrogatmödraskap inte självklart kan ses som något oetiskt, utan snarare ser på fenomenet 

som en metod som kan lösa människors barnlängtan genom att människor hjälper varandra. 

Därmed ser Miljöpartiets riksdagsledamöter, utifrån förutsättningen 

möjligheter/systemvillkor, att altruistiska surrogatarrangemang kan tillåtas i Sverige. Med 

detta som bakgrund kan det konstateras - med anknytning till normmodellen - att Miljöpartiets 

riksdagsledamöter ser positivt på en rättslig regel/norm som innebär att altruistiska 

surrogatarrangemang beviljas och accepteras av det svenska samhället. 

7.5. Moderaterna 

Faktuella påståenden: Moderaternas riksdagsledamöter tar upp argumentet att 

surrogatmödraskap skapar en möjlighet till kvinnor, som av medicinska skäl inte kan 

genomgå en graviditet, att skaffa barn. De menar att även om det inte finns någon tydlig 

reglering om surrogatmödraskap, kan ändå nuvarande existerande lagstiftning tolka 

fenomenet som en olaglig handling. De menar likaså att förbudet har varit en anledning till att 

svenska par åker utomlands i syfte att genomföra surrogatarrangemang: 

”Förbudet innebär att en kvinna som av medicinska skäl inte själv kan bära fram eller föda 

barn, begår en olaglig handling om hon som sista möjlighet att ändå bli mor, tackar ja till att 

låta sin syster eller bästa väninna hjälpa henne att föda barnet. /---/ Detsamma gäller 

omständigheten att svenska par – hetero- som homosexuella – redan i dag kringgår förbudet 

genom att anlita – och betala – värdmödrar utomlands.” 

                                                                                      (motion 2011/2012:So667) 

Vidare nämner partiets riksdagsledamöter att det finns barn som har tillkommit genom 

surrogatarrangemang utomlands: 

”Men lika fullt är det ett faktum att det i Sverige finns barn som har fötts av värdmödrar trots att 

svensk lag i princip inte tillåter det.” 

                                                                                          (motion 2011/12:So667) 
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Normativa påståenden: Moderaternas riksdagsledamöter anser att staten inte borde motverka 

ett fenomen som ger möjligheten till flera människor att skaffa barn: 

”Det borde inte ligga i statens intresse att via lagstiftning förbjuda vuxna, friska människor att 

få barn.” 

                                                                                          (motion 2010/11:So396) 

De framför även åsikten att staten inte borde hindra kvinnor som vill bli surrogatmödrar. 

Därmed tycker de inte att det finns någon skillnad om surrogatmödraskap sker mot ersättning 

eller inte: 

”Om det finns kvinnor som av ideella skäl eller mot betalning vill hjälpa barnlösa par med den 

processen, bör staten inte lägga krokben för det.” 

                                                                                          (motion 2010/11:So396)   

Förslag: Partiets riksdagsledamöter föreslår att en viss reglering borde ske i syfte att försäkra 

barnens, som tillkommit genom surrogatmödraskap, rättigheter. 

”Inte minst av hänsyn till barnen behövs lagstiftning som säkrar barnens legala status och 

skapar juridiskt trygga uppväxtförhållanden.” 

                                                                                          (motion 2011/12:So667) 

Teoretisk koppling: Moderaternas riksdagsledamöters kunskap/kognition innebär att 

existerande lag har resulterat i att kvinnor, som av medicinska skäl inte kan genomgå en 

graviditet, inte heller kan använda sig av surrogatarrangemang. Det har även resulterat i att 

par åker utomlands i syfte att genomföra sådana arrangemang och att det finns barn i Sverige 

som har fötts på ett sådant sätt. Vad gäller partiets riksdagsledamöters vilja/värde anser de att 

staten inte borde motverka sådana arrangemang, då det ger en möjlighet till personer att skaffa 

barn. Dessutom tycker de att kvinnor som vill bli surrogatmödrar inte heller borde hindras av 

staten. Detta gäller såväl altruistiska som kommersiella surrogatarrangemang. De 

möjligheter/systemvillkor som Moderaternas riksdagsledamöter ser i frågan är att en reglering 

borde ske i syfte att säkerställa barnens, som tillkommit genom surrogatmödraskap, juridiska 

rättigheter. Således kan det påstås att Moderaternas riksdagsledamöter tar positiv ställning i 

legaliseringen av altruistiskt respektive kommersiellt surrogatmödraskap. Därmed, utifrån 

normmodellen, kan deras kunskap/kognition i detta område, viljan/värden de har samt 

möjligheterna/systemvillkoren de anger, ses som att Moderaternas riksdagsledamöter ställer 

sig positiva i att det uppkommer en norm som innebär att altruistiskt såväl som kommersiellt 

surrogatmödraskap blir acceptabelt och tillåtet i Sverige. 
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7.6. Socialdemokraterna 

Faktuella påståenden: En av Socialdemokraternas riksdagsledamot anger fakta som baseras på 

hur påfrestande det kan vara för en kvinna att inte ha möjligheten att genomgå en graviditet.  

”Det blir allt vanligare att kvinnor väljer att skaffa barn senare i livet och många upptäcker då 

att det är betydligt svårare att bli gravid än de hade förväntat sig. Att inte kunna bli gravid kan 

vara oerhört påfrestande och kan innebära mycket psykiskt lidande för dem som drabbas.” 

                                                                                          (motion 2011/12:So221)  

Vidare tar riksdagsledamoten även upp de medicinska risker som en graviditet innebär: 

”En graviditet innebär alltid fysiska och känslomässiga påfrestningar, kvinnan kan utsättas för 

risker.” 

                                                                                          (motion 2011/12:So221) 

Partiets riksdagsledamot anger även att det har förekommit i andra länder att 

surrogatarrangemang resulterat i att kvinnor exploateras: 

”Samtidigt ser vi hur det i länder där surrogatmoderskap är tillåtet enligt lag kan vara så att 

fattiga kvinnor hyr ut sin livmoder för ekonomisk ersättning.” 

                                                                                          (motion 2011/12:So221) 

Därmed påpekar Socialdemokraternas riksdagsledamöter i en annan motion att det finns barn 

som tillkommit genom surrogatmödraskap och att dessa hamnar i konflikt med existerande 

lag angående deras rättigheter: 

”Det är ett faktum att det i dag finns barn i Sverige som har fötts genom surrogatmödraskap och 

deras legala familjesituation upplevs oklar.” 

                                                                                          (motion 2010/11:So419) 

Normativa påståenden: Partiets riksdagsledamöter anser att surrogatmödraskap kan bli en 

verksamhet där fattiga kvinnor utnyttjas av rika par i syfte att hon ska bära deras barn. Det är 

något som, enligt dem, resulterar i att kvinnor och barn betraktas som handelsvaror, vilket de 

beskriver som oetiskt: 

”Vi ser omständigheter som påminner om organhandel, men medan ett organ endast kan säljas 

en gång kan en surrogatmamma utnyttjas i graviditet efter graviditet. /---/ Surrogatmödraskap 

är en internationell fråga och vi har ett ansvar även för de kvinnor som utnyttjas i 

”barnfabriker”.”  

                                                                                          (motion 2011/12:So221) 
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”Detta är oetiskt och oacceptabelt. Kroppsdelar och barn är inte handelsvaror.” 

                                                                                          (motion 2010/11:So419) 

Förslag: Socialdemokraternas riksdagsledamöter anser att det krävs mer kunskap angående 

fenomenet surrogatmödraskap i syfte att kunna ta ställning för eller emot fenomenet: 

”Och just därför att denna fråga är komplex och rymmer flera svåra avvägningar behöver vi 

skaffa oss mer kunskap innan vi kan ta ställning.” 

                                                                                          (motion 2011/12:So598) 

Teoretisk koppling: Vad gäller Socialdemokraternas riksdagsledamöters kunskap/kognition 

kan de förstå påfrestningen på kvinnor som av medicinska skäl inte kan genomgå en 

graviditet. Dock inser de även att en graviditet innebär risker för kvinnan som blir gravid. 

Vilket kan relateras till att surrogatmödraskap skulle kunna ses som en användbar metod för 

kvinnor som inte kan genomgå en graviditet, men partiets riksdagsledamöter verkar 

tveksamma kring att en kvinna ska utsätta sig för de risker, som en graviditet innebär, för att 

hjälpa någon annan att skaffa barn. Därmed anger de att det har visat sig i andra länder som 

tillåter denna reproduktionsmetod, att kvinnor ställer upp som surrogatmödrar på grund av 

den ekonomiska vinningen. Dessutom är partiets riksdagsledamöter medvetna om att det finns 

barn som tillkommit genom surrogatarrangemang i utlandet och att de existerande svenska 

lagarna skapar problematik vad gäller dessa barns rättsliga rättigheter i Sverige. Vad gäller 

Socialdemokraternas riksdagsledamöters vilja/värde, jämför de surrogatmödraskap med 

organhandel och menar att fenomenet kan leda till att kvinnor utnyttjas flera gånger att ställa 

upp som surrogatmödrar av ekonomiska skäl. Detta resulterar, enligt partiets 

riksdagsledamöter, i att kvinnors kroppar och barn blir handelsvaror, vilket de anser vara 

oetiskt. Vad gäller normmodellens dimension möjligheter/systemvillkor, anger 

Socialdemokraternas riksdagsledamöter att det borde finnas mer kunskap angående 

surrogatmödraskap för att kunna ta ställning. Det märks att kunskapen/kognitionen partiets 

riksdagsledamöter har kring surrogatmödraskap är både positiv och negativ. Detta då det är en 

metod som kan hjälpa kvinnor som själva inte kan genomgå en graviditet, men även då en 

graviditet innebär risker och att en kvinna riskerar sin hälsa för att andra människor ska skaffa 

barn. Angående deras vilja/värde, märks det att partiets riksdagsledamöter har en negativ 

inställning om kommersiella surrogatarrangemang men anger inte något om altruistiska 

sådana. Då partiets riksdagsledamöters kunskap/kognition och vilja/värde inte är tydliga, leder 

det till att den enda möjlighet/systemvillkor de kan se, är att det bör finnas mer kunskap inom 

området. Att normmodellens alla tre dimensioner är otydliga hos Socialdemokraternas 
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riksdagsledamöter resulterar således i att de inte kan ta ställning i frågan om en rättslig 

regel/norm ska, eller inte ska, aktualiseras.   

7.7. Vänsterpartiet 

Faktuella påståenden: En av Vänsterpartiets riksdagsledamot anger att det finns argument som 

pekar på att surrogatmödraskap kan ses som exploatering av fattiga kvinnor och lyfter då fram 

ett fall som motbevisar detta argument:  

”Ett argument som framförs är att fattiga kvinnor skulle bli utnyttjade, då de företrädesvis 

skulle bli de kvinnor som väljer att genomgå ett surrogatmoderskap. Tittar man på fallet med 

Theresa McLaughlin, en kvinna som födde ett barn åt en företagarfamilj, ser man att det inte 

alls behöver vara fattiga kvinnor som föder barnen, utan det kan vara kvinnor som vill ge ett par 

glädjen av att ha barn.” 

                                                                                          (motion 2005/06:So528) 

Nedan anger Vänsterpartiets riksdagsledamot att surrogatmödraskap är ett fenomen som har 

tyckts strida mot existerande lagar: 

”Enligt inseminationsutredningen strider surrogatmoderskap mot flera olika rättsgrundsatser 

(SOU 1985:5). Främst anses reglerna om adoption lägga hinder i vägen eftersom adoption 

enligt svensk rätt inte får beviljas om vederlag lämnats eller utfästs. Inseminationsutredningens 

slutsats är att surrogatarrangemang inte skulle vara möjliga att genomföra utan omfattande 

lagändringar.” 

                                                                                         (motion 2005/06:SO528) 

Flera av partiets riksdagsledamöter anger i en motion dock att barn som tillkommit genom 

surrogatarrangemang utomlands, existerar i Sverige och att nuvarande lagstiftning skapar en 

rättslig problematik: 

”Redan i dag finns det barn i Sverige som tillkommit genom surrogatmoderskap utomlands. 

Problem har i vissa fall uppstått när den ena föräldern inte ansetts som vårdnadshavare till 

barnet enligt svensk lag efter hemkomsten. Barn som tillkommit genom surrogatmoderskap 

riskerar i dag att bara få en juridisk vårdnadshavare. Vidare kan barnets situation bli mycket 

svår om den enda juridiska vårdnadshavaren avlider innan en närståendeadoption genomförts.” 

                                                                                          (motion 2010/11:So591) 

Normativa påståenden: En av Vänsterpartiets riksdagsledamot uttrycker åsikten om att de 

argument som förekommit angående legaliseringen eller inte av surrogatmödraskap, är 

moralbaserade. Ledamoten menar att argumenten skiftar beroende på vad människan har för 
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värderingar. Detta menar ledamoten leder till att det finns motargument till argumenten som 

har en negativ inställning till surrogatmödraskap: 

”[…] den främsta anledningen till att inte tillåta surrogatmoderskap är av moralisk karaktär 

 /---/ Förbudet mot surrogathantering tycks mest likna ett slags morallag, eftersom den syftar till 

att bestraffa handlingar som inte med nödvändighet är skadliga för någon.” 

                                                                                          (motion 2005/06:So528) 

Dessutom anger flera av partiets riksdagsledamöter att de tar negativ ställning angående 

surrogatarrangemang där ekonomisk ersättning förekommer: 

”En viktig princip för oss i Vänsterpartiet är att det inte ska vara möjligt att köpa sig rätten till 

en kvinnas kropp i barnalstrande syfte.” 

                                                                                          (motion 2010/11:So591)  

Förslag: En av partiets riksdagsledamot föreslår att en utredning som kan undersöka 

fenomenet surrogatmödraskap, bör tillsättas: 

”Regeringen bör därför tillsätta en utredning som ser över frågan om att bli förälder genom 

värdmoderskap.” 

                                                                                          (motion 2011/12:So490) 

Teoretisk koppling: Vänsterpartiets riksdagsledamöter anger en viss kunskap/kognition om 

surrogatarrangemang som innebär att det finns fall som kan bevisa att surrogatarrangemang 

kan genomföras av surrogatmödrar i syfte att hjälpa barnlösa par. Dock anger de att sådana 

arrangemang strider mot existerande grundregler. Vidare tar de upp att barn som tillkommit 

genom surrogatmödraskap existerar i Sverige och att lagen inte innefattar dem, vilket skapar 

problematiska situationer. Partiets riksdagsledamöter har kunskap/kognition som kan relateras 

till surrogatmödraskapets positiva men även negativa sidor. Därmed finns det inte kunskap 

hos dem som tydligt visar att tillåtandet av ett sådant fenomen bör eller inte bör accepteras. 

Vad gäller Vänsterpartiets riksdagsledamöters vilja/värde anser de att argumenten som tagits 

upp angående surrogatmödraskap utgår från varje individs moral. Dock tydliggör partiets 

riksdagsledamöter att kommersiella surrogatarrangemang inte bör tillåtas då de tycker att det 

innefattar en handel med kvinnors kroppar och med barn. Partiets riksdagsledamöter tar inte 

tydlig ställning i frågan om altruistiskt surrogatmödraskap, utan menar snarare att sådana 

arrangemang kan tolkas olika då det är en moralfråga. Partiets riksdagsledamöters angivna 

möjligheter/systemvillkor innebär förslaget på att en utredning ska tillsättas. Utifrån 

dimensionen möjligheter/systemvillkor kan detta ses som ett förslag så att partiets 

riksdagsledamöter kan skaffa sig mer kunskap/kognition. Detta kan vidare leda till att de har 
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specifika vilja/värden, vilket i sin tur kan resultera i att partiets riksdagsledamöter kan ta 

ställning i frågan om altruistiskt surrogatmödraskap. Således har bristerna i dimensionerna 

kunskap/kognition och vilja/värde medfört att Vänsterpartiets riksdagsledamöter inte tar 

ställning i frågan om en rättslig regel/norm angående altruistiskt surrogatmödraskap ska 

införas.  

8. Slutsatser 

Partiernas riksdagsledamöter ställer sig olika i frågan om huruvida surrogatmödraskap ska 

legaliseras eller inte. Centerpartiets riksdagsledamöter ser positivt på en legalisering av 

surrogatmödraskap. Dock framkommer det inte tydligt om detta enbart gäller altruistiskt eller 

även kommersiellt sådant. Kristdemokraternas riksdagsledamöter tar tydlig ställning mot alla 

former av surrogatmödraskap. Folkpartiets riksdagsledamöter däremot anger att de ser positivt 

på legaliseringen av altruistiskt surrogatmödraskap men att ett kommersiellt sådant inte bör 

tillåtas. Även Miljöpartiets riksdagsledamöter ser positivt på en legalisering av altruistiska 

surrogatarrangemang men uttrycker inte en åsikt om den kommersiella aspekten. Vad gäller 

Moderaterna tar de positiv ställning i såväl altruistiskt som kommersiellt surrogatmödraskap. 

Vidare är Socialdemokraternas riksdagsledamöter de enda som inte tagit någon ställning i 

frågan då de menar att det krävs mer kunskap om fenomenet. Slutligen har inte 

Vänsterpartiets riksdagsledamöter heller uttalat sig om legaliseringen av altruistiska 

surrogatarrangemang, men tar tydlig ställning emot de kommersiella.  

Argumenten de uppger ser även dessa olika ut. De flesta partiers riksdagsledamöter anger att 

det inte finns så mycket kunskap inom området. Dock tar partiernas riksdagsledamöter som är 

för surrogatmödraskap upp forskningen som finns som ett argument, samtidigt som de som är 

emot nämner att det inte finns tillräckligt med forskning som kan betraktas som reliabel. När 

exempelvis Centerpartiets riksdagsledamöter anger som ett faktuellt argument att existerande 

forskning visar att barn som tillkommit genom surrogatmödraskap inte har visat sig ha en 

sämre uppväxt än andra barn, menar Kristdemokraternas riksdagsledamöter istället att det 

finns en brist på forskning som kan bevisa att de barnens psykiska hälsa inte påverkas. 

Centerpartiets riksdagsledamöter använder alltså existerande forskning som ett reliabelt 

argument medan Kristdemokraternas sådana menar att existerande forskning inte är 

tillräcklig. Samma sak uppstår när det gäller argumentet om de medicinska riskerna som en 

graviditet innebär. Kristdemokraternas och Socialdemokraternas riksdagsledamöter menar att 

en graviditet alltid innebär risker och ser det som en negativ faktor, då legaliseringen av 
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surrogatmödraskap kan innebära att det bildas en norm i samhället där det blir acceptabelt att 

utsätta kvinnors hälsa för fara för att uppfylla andras behov. Däremot tar Centerpartiets 

riksdagsledamöter upp det faktuella argumentet att reproduktionsmetoden som används i 

surrogatarrangemang är likadan som IVF behandlingar, vilket är tillåtet i Sverige och därmed 

att surrogatmödraskap inte innebär en ny reproduktionsmetod som medför utökade 

medicinska risker, då den redan existerar. Således har normmodellens variabel, 

kunskap/kognition, olika innehåll i de olika partiernas riksdagsledamöters argument. Detta 

kan förklaras utifrån att denna variabel innefattar förståelsen och synen varje människa, och 

därmed varje partis riksdagsledamöter, har på världen (Hydén 2002, s. 285).    

Något som de flesta partiernas riksdagsledamöter har gemensamt är att de är medvetna om att 

bristen på en tydlig reglering om fenomenet i Sverige leder till att barn blir rättslösa. De har 

kunskap om att barn som tillkommit genom surrogatarrangemang existerar i Sverige och att 

nuvarande rättsliga läge, dessvärre inte innefattar dessa barn. Detta tyder på att partiernas 

riksdagsledamöter inser att en reglering bör införas, då surrogatmödraskap är ett 

problemområde inom det rättsliga systemet, vilket vidare påverkar somliga av medborgarna. 

Utifrån Åströms regleringsmodell är denna problematik av stor vikt, då det innebär en 

existerande konflikt i samhället som politikerna bör hitta en lösning på (Åström 1988, s. 55). 

Vilken inställning eller åsikt partiernas riksdagsledamöter än har om legaliseringen av 

surrogatmödraskap, innebär bristen på en rättslig reglering att det uppstår ett samhälleligt 

problem. De menar att tillåtandet eller inte av surrogatmödraskap i Sverige, ändå kommer att 

resultera i att barn föds genom sådana arrangemang och att riktlinjer krävs i syfte att försäkra 

dessa barns rättigheter. 

När det gäller partiernas riksdagsledamöters normativa argument, är det rimligt att ha olika 

åsikter vad gäller fenomenet, då dessa åsikter baseras på vilka värderingar 

partiet/riksdagsledamoten har. Några partiers riksdagsledamöter ser positivt på samma sak 

som andra partiers ledamöter betraktar som negativt. Även här utgår deras argument från 

deras vilja och värderingar. Till exempel anger Folkpartiets riksdagsledamöter att 

surrogatmödraskap som innefattar en ekonomisk ersättning kan medföra en risk att kvinnor 

genomgår en graviditet av ekonomiska skäl, vilket de menar innebär att kvinnor exploateras. 

Däremot anser Moderaternas riksdagsledamöter att staten inte borde hindra kvinnor att bli 

surrogatmödrar och att det inte finns någon skillnad på om ekonomisk ersättning är inblandad 

eller inte, då det i båda fall innebär att surrogatmodern har viljan att hjälpa människor som 

inte kan skaffa barn. Att partiernas riksdagsledamöters åsikter utgår från deras värderingar är 
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även tydligt när Miljöpartiets riksdagsledamöter anger att surrogatmödraskap inte självklart 

bör betraktas som något oetiskt utan istället kan ses som ett fenomen som innebär att 

människor vill hjälpa varandra att dela med sig lyckan och glädjen i att skaffa barn. 

Kristdemokraternas riksdagsledamöter anser dock att en kvinnas kropp betraktas som medel 

som är till för andras behov att skaffa barn, vilket partiets riksdagsledamöter anser vara 

omoraliskt. Dessa normativa påståenden kan förknippas med normmodellens förutsättning 

vilja/värde, vilket kan ha olika innehåll då den innebär varje individs, och därmed varje partis 

riksdagsledamots, moral (Hydén 2002, ss. 280-282).  

Varje partis riksdagsledamöter anger förslag som utgår från de faktuella och normativa 

argumenten de tagit upp. De möjligheter som varje partis riksdagsledamöter ser, kommer 

utifrån deras förståelse av fenomenet i kombination med deras värderingar. Om de ser positivt 

på surrogatmödraskap, ser de även möjligheten till att detta ska legaliseras och vice versa. Om 

vi tar Folkpartiets riksdagsledamöter som exempel ser vi att deras faktuella och normativa 

påståenden pekar på det positiva ett altruistiskt surrogatmödraskap kan innebära. Därmed ser 

de en möjlighet till att altruistiska surrogatarrangemang kan tillåtas i Sverige. Däremot anger 

de ett normativt påstående, som innebär att om surrogatarrangemang sker mot ekonomisk 

ersättning, kan detta resultera i att kvinnor exploateras. Av den anledningen ser de inte en 

möjlighet som innefattar tillåtandet av kommersiellt surrogatmödraskap. Med normmodellen 

som utgångspunkt, bildas dimensionen möjligheter/systemvillkor utifrån variablerna 

kunskap/kognition och vilja/värde (Hydén 2002, s. 283). På grund av att partiernas 

riksdagsledamöter har olika kunskap/kognition och olika vilja/värde, ser de även på olika 

möjligheter/systemvillkor.    

Socialdemokraternas och Vänsterpartiets riksdagsledamöter är de som tar upp både det som 

kan ses som positivt och det som kan ses som negativt med surrogatmödraskap. Partiernas 

riksdagsledamöter anger att det är brist på kunskap inom området och att fenomenet först bör 

undersökas innan ett ställningstagande kan tas. Utifrån normmodellen, har de inte 

kunskap/kognition inom ämnet och inte heller tydliga värderingar som talar för eller emot 

surrogatmödraskap. Därmed behöver variabeln kunskap/kognition utvecklas, så att även 

variabeln vilja/värde samt möjligheter/systemvillkor, kan formeras.  

9. Avslutande reflektioner 

Det är av stor betydelse att få kunskap om hur riksdagsledamöterna ställer sig i frågan om 

legaliseringen av surrogatmödraskap, då det är de som skapar rättsliga regler (Åström 1988, s. 
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54) som är normer. Normer är ju dessutom handlingsanvisningar. Därmed kommer den 

eventuella lagstiftningen att bli en rättslig norm som samhället ska handla efter. 

Utifrån forskningen som jag har beskrivit i avsnittet om tidigare forskning, kan det 

konstateras att det finns ett fåtal studier om surrogatmödraskap, som därmed inte kan ses som 

generaliserbara. På grund av det anser jag att det inte finns så mycket kunskap om 

surrogatmödraskap och vad detta kan få för effekter. Därmed har normmodellens dimension 

kunskap/kognition hos de olika partiernas riksdagsledamöter brister vad gäller existerade 

fakta om fenomenet. Det märks då de olika riksdagspartiernas ledamöter använder sig av 

olika faktuella påståenden. Istället verkar det som om att etik och moral, alltså vilja/värde 

dimensionen, tar över hos de olika partiernas riksdagsledamöter och därmed skapar 

dimensionen möjligheter/systemvillkor. Normmodellens vilja/värde dimension, skapar även 

deras kunskap/kognition dimension, då några vill förlita sig på den bristande existerande 

forskningen medan andra inte gör det. Snarare beror det på vilka värderingar varje 

parti/riksdagsledamot har som vidare resulterar i att de tar ställning i frågan om 

surrogatmödraskap bör legaliseras, eller inte. Argumenten partiernas riksdagsledamöter har 

uppgett kan förstås som att de har formats i efterhand, efter det att de redan har tagit ställning 

utifrån sin ideologi. Således kan det konstateras att det inte finns så mycket kunskap inom 

området. Snarare handlar det om vilken moral och värderingar varje parti/riksdagsledamot 

har, som vidare resulterat i samtligas ställningstaganden.  

Utifrån partiernas riksdagsledamöters argument, anser jag att fenomenet surrogatmödraskap 

både kan tolkas som något etiskt men även som något oetiskt. Som det visat sig ovan, har 

partiernas riksdagsledamöter olika ställningstaganden, och argumenten de använder sig av 

utgår ifrån att de redan från början hade en bestämd åsikt. Surrogatmödraskap är ett fenomen 

som kan tolkas olika. Bristen på forskning gör det ännu svårare att formulera en åsikt. Även 

utredningen som kom ut i februari 2016 (som presenterades i tidigare avsnitt) har använt sig 

av Smer:s rapport och anger att det finns brist på forskning som undersökt riskerna 

surrogatarrangemang kan innebära (SOU 2016:11). Därmed märks det att det finns en 

splittrad åsikt mellan partiernas riksdagsledamöter men även inom partierna. Detta resulterar i 

att frågan om legaliseringen av surrogatmödraskap förblir en obesvarad fråga.  

Detta skapar dock en viss problematik då nuvarande lagstiftning varken förbjuder eller tillåter 

surrogatmödraskap. Dock finns det människor som genomför sådana arrangemang utomlands. 

Barn som tillkommit genom surrogatmödraskap finns i Sverige. Då rättsliga regler om 

surrogatmödraskap inte existerar, resulterar detta i att det uppstått problematiska situationer. 
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Sådana situationer kan ha varit att barnen stått utan vårdnadshavare i flera månader, vilket 

strider mot barnens rättigheter. Därmed krävs en rättslig reglering så att sådana situationer kan 

hanteras.   

Sammanfattningsvis finns det en tydlig bild av att partiernas riksdagsledamöter ställer sig 

olika i frågan om surrogatmödraskap ska legaliseras, eller inte. Mot bakgrund av detta som 

nämns ovan, kan man dra slutsatsen att det är etik och moral som avgör politikernas 

ställningstaganden om fenomenet. Då etik och moral är olika hos olika individer, blir frågan 

om legalisering av surrogatmödraskap en fråga som inte får ett entydigt svar. 

En rekommendation på framtida forskning skulle således kunna vara att familjer som 

genomfört surrogatarrangemang studeras. Alla inblandade parter, det vill säga föräldrarna, 

barnen, surrogatmödrarna och deras familj, alla dessa individers psykiska hälsa samt 

upplevelse av fenomenet bör forskas på, för att få mer kunskap om surrogatmödraskap och 

vad det kan få för konsekvenser. Detta kommer att vara till stor nytta då en sådan kunskap 

som bevisar att surrogatmödraskap kan vara en metod som innebär flera fördelar än nackdelar 

eller vice versa, kommer att vara avgörande i frågan om surrogatmödraskap bör legaliseras i 

Sverige eller inte.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



39 

 

Källförteckning 

Litteratur 

Baier, M. & Svensson, M. (2009). Om normer. 1. uppl. Malmö: Liber 

Bergström, G. & Boréus, Kr. (red.) (2012). Textens mening och makt: metodbok i 

samhällsvetenskaplig text- och diskursanalys. 3., [utök.] uppl. Lund: Studentlitteratur 

Ekman, K. Ekis (2010). Varat och varan: prostitution, surrogatmödraskap och den delade 

människan. Stockholm: Leopard 

Hydén, H. (1997). Vad är rättssociologi?: om rättssociologins forskningsuppgifter nu och i 

framtiden. I Hydén, H. (red.) Rättssociologi - då och nu: en jubileumsskrift med anledning av 

rättssociologins 25 år som självständigt ämne i Sverige. Lund: Sociologiska institutionen, ss. 

105-135.  

Hydén, H. (2002). Normvetenskap. Lund: Sociologiska institutionen, Univ. 

Jönsson, K. (2003). Det förbjudna mödraskapet: en moralfilosofisk undersökning av 

surrogatmödraskap. Diss. Lund: Univ., 2003 

Åström, K. (1988). Socialtjänstlagstiftningen i politik och förvaltning: en studie av parallella 

normbildningsprocesser. Diss. Lund: Univ. 

Elektroniska källor 

Bos, H. & Van Balen, F. (2010). Children of the new reproductive technologies: Social and 

genetic parenthood. Patient Education and Counseling, 81(2010), ss. 429-435. 

DOI:10.1016/j.pec.2010.09.012 

Byström, M. (2014) Surrogatmödraskap splittrar mellan och inom partierna. Svenska 

Dagbladet, 27 juli. http://www.svd.se/surrogatmodraskap-splittrar-mellan-och-inom-

partierna/om/sverige  

Dermout, S., van de Wiel, H., Heintz, P., Jansen, K. & Ankum, W. (2009). Non-commercial 

surrogacy: an account of patient management in the first Dutch Centre for IVF Surrogacy, 

from 1997 to 2004. Human Reproduction, 25 (2), ss. 443–449. DOI:10.1093/humrep/dep410 

Golombok, S., Murray, C., Jadva, V., Lycett, E., MacCallum, F. & Rust, J. (2006). Non-

genetic and non-gestational parenthood: consequences for parent–child relationships and the 

http://www.svd.se/surrogatmodraskap-splittrar-mellan-och-inom-partierna/om/sverige
http://www.svd.se/surrogatmodraskap-splittrar-mellan-och-inom-partierna/om/sverige


40 

 

psychological well-being of mothers, fathers and children at age 3. Human Reproduction, 21 

(7), ss. 1918–1924. DOI:10.1093/humrep/del03 

Horvatovic (2016) Föräldrar får oroa sig för juridiken istället för att koka välling. Svt, 24 

februari. http://www.svt.se/nyheter/inrikes/foraldrar-far-oroa-sig-for-juridiken-istallet-for-att-

koka-valling 

Jadva, V., Imrie, S. & Golombok, S. (2014). Surrogatemothers10yearson: a longitudinal study 

of psychological well-being and relationships with the parents and child. Human 

Reproduction,30 (2), ss.373–379. DOI:10.1093/humrep/deu339 

Statens medicinsk- etiska råd (Smer) (u.å.). Assisterad befruktning 

http://www.smer.se/teman/assisterad-befruktning/  [2016-04-19] 

Statens medicinsk- etiska råd (Smer) (2013). Assisterad befruktning- etiska aspekter. (Rapport 

2013:1). Stockholm: Statens medicinsk-etiska råd.  

http://www.smer.se/wp-content/uploads/2013/02/Smer_rapport_2013_1_webb.pdf) 

Sveriges radio (2012) Ett barn i veckan föds av surrogatmamma. Sveriges radio, 3 augusti.  

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=3993&artikel=5218131  

Sveriges Riksdag (u.å.). Beslutar om lagar. http://www.riksdagen.se/sv/sa-funkar-

riksdagen/riksdagens-uppgifter/beslutar-om-lagar/ [2016-04-26] 

Söderström-Anttila, V., Blomqvist, T., Foudila, T., Hippeläinen, M., Kurunmäki, H., 

Siegberg, R., Tulppala, M., Tuomi-Nicula, M., Vilska, S. & Hovatta, O. (2002) Experience of 

in vitro fertilization surrogacy in Finland. Acta Obstetricia Gynecologica Scandinavica, 81, 

ss. 747–75. ISSN 0001-6349 

Wennberg, A., Rodriguez-Wallberg, K.A., Milsom, I. & Brannstrom, M. (2015) , Attitudes 

towards new assisted reproductive technologies in Sweden: a survey in women 30–39 years of 

age. Acta Obstetricia et Gynecologica Scandinavica, 95(1), ss. 38–44.   

DOI: 10.1111/aogs.12781 

Offentliga källor 

Betänkande 2004/05:SoU10. Hälso- och sjukvårdsfrågor m.m. Socialutskottet. Stockholm: 

Sveriges Riksdag. 

http://www.svt.se/nyheter/inrikes/foraldrar-far-oroa-sig-for-juridiken-istallet-for-att-koka-valling
http://www.svt.se/nyheter/inrikes/foraldrar-far-oroa-sig-for-juridiken-istallet-for-att-koka-valling
http://www.smer.se/teman/assisterad-befruktning/
http://www.smer.se/wp-content/uploads/2013/02/Smer_rapport_2013_1_webb.pdf
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=3993&artikel=5218131
http://www.riksdagen.se/sv/sa-funkar-riksdagen/riksdagens-uppgifter/beslutar-om-lagar/
http://www.riksdagen.se/sv/sa-funkar-riksdagen/riksdagens-uppgifter/beslutar-om-lagar/


41 

 

Betänkande 2005/06:SoU16. Genetisk integritet m.m. Socialutskottet. Stockholm: Sveriges 

Riksdag 

Betänkande 2008/09:SoU13. Hälso- och sjukvårdsfrågor. Socialutskottet. Stockholm: 

Sveriges Riksdag 

Betänkande 2009/10:SkU30. Allmänna motioner om taxering, skattebetalning och 

folkbokföring. Skatteutskottet. Stockholm: Sveriges Riksdag 

Betänkande 2009/10:SoU11. Hälso- och sjukvårdsfrågor. Socialutskottet. Stockholm: 

Sveriges Riksdag 

Betänkande 2010/11:CU18. Familjerättsliga frågor. Civilutskottet. Stockholm: Sveriges 

Riksdag 

Betänkande 2010/11:SoU9. Hälso- och sjukvårdsfrågor och tandvårdsfrågor. Socialutskottet. 

Stockholm: Sveriges Riksdag 

Betänkande 2011/12:SoU26. Assisterad befruktning. Socialutskottet. Stockholm: Sveriges 

Riksdag 

Ds 2000:51. Behandling av ofrivillig barnlöshet. Stockholm: Socialdepartementet.   

Föräldrabalken (FB) 1949:381. Stockholm: Justitiedepartementet. 

Motion 2005/06:So528. Surrogatmoderskap. Av Tasso Stafilidis (Vänsterpartiet). Stockholm: 

Sveriges Riksdag 

Motion 2007/08:So543. Surrogatmödraskpa. Av Birgitta Ohlsson och Barbro Westerholm 

(Folkpartiet). Stockholm: Sveriges Riksdag 

Motion 2008/09:So222. Utredning om värdmödraskap. Av Barbro Westerholm och Birgitta 

Ohlsson (Folkpartiet). Stockholm: Sveriges Riksdag. 

Motion 2008/09:So559. Surrogatmoderskap. Av Gunvor G Ericson, Helena Leander, Ulf 

Holm, Mats Pertoft, Thomas Nihlén och Jan Lindholm (Miljöpartiet). Stockholm: Sveriges 

Riksdag 

Motion 2009/10:So563. Insemination av ensamstående och barnets rättigheter. Av Kjell 

Eldensjö (Kristdemokraterna). Stockholm: Sveriges Riksdag 



42 

 

Motion 2010/11:So396. Barnlösas möjligheter att bilda familj. Av Maria Abrahamsson och 

Olof Lavesson (Moderaterna). Stockholm: Sveriges Riksdag 

Motion 2010/11:So419. Surrogatmödraskap. Av Börje Vestlund, Hans Ekström och Jonas 

Gunnarsson (Socialdemokraterna). Stockholm: Sveriges Riksdag 

Motion 2010/11:So475. Utredning om surrogatmödraskap. Av Fredrick Federley 

(Centerpartiet). Stockholm: Sveriges Riksdag 

Motion 2010/11:So501. Lagstiftningsfrågor om barn födda efter värdmödraskap. Av Barbro 

Westerholm (Folkpartiet). Stockholm: Sveriges Riksdag 

Motion 2010/11:So591. Surrogatmoderskap. Av Marianne Berg, Bengt Berg, Amineh 

Kakabaveh, Lena Olsson och Mia Sydow Mölleby (Vänsterpartiet). Stockholm: Sveriges 

Riksdag 

Motion 2011/12:So221. Surrogatmödrar. Av Carina Hägg (Socialdemokraterna). Stockholm: 

Sveriges Riksdag 

Motion 2011/12:So490. Värdmoderskap. Av Marianne Berg (Vänsterpartiet). Stockholm: 

Sveriges Riksdag 

Motion 2011/12:So598. Värdmödraskap. Av Börje Vestlund, Caroline Helmersson Olsson, 

Hannah Bergstedt, Jonas Gunnarsson, Hans Ekström och Hillevi Larsson 

(Socialdemokraterna). Stockholm: Sveriges Riksdag 

Motion 2011/12:So620. Värdmödraskap. Av Gunvor G Ericson, Jonas Eriksson, Ulf Holm, 

Helena Leander, Mats Pertoft och Jan Lindholm (Miljöpartiet). Stockholm: Sveriges Riksdag 

Motion 2011/12:So634. Nationella riktlinjer vid ofrivillig barnlöshet. Av Per Ramhorn och 

Mattias Karlsson (Sverigedemokraterna). Stockholm: Sveriges Riksdag 

 

Motion 2011/12:So667. Underlättande för barnlösa att bilda familj. Av Maria Abrahamsson 

och Olof Lavesson (Moderaterna). Stockholm: Sveriges Riksdag 

 

Motion 2012/13:So595. All kärlek är bra kärlek. Av Helena Leander, Jabar Amin, Agneta 

Börjesson, Tina Ehn, Magnus Ehrencrona, Peter Eriksson, Maria Ferm, Jan Lindholm, Agneta 

Luttropp, Gunvor G Ericson och Ulf Holm (Miljöpartiet). Stockholm: Sveriges Riksdag 



43 

 

Motion 2013/14:So301. Grön politik för alla familjer. Av Maria Ferm, Gunvor G Ericson, 

Helena Leander, Ulf Holm och Mats Pertoft (Miljöpartiet). Stockholm: Sveriges Riksdag 

Motion 2013/14:So517. Barns rätt till sina föräldrar. Av Mikael Oscarsson 

(Kristdemokraterna). Stockholm: Sveriges Riksdag 

Motion 2014/15:2316. Insatser för hbt-personers rättigheter och möjligheter. Av Jan 

Björklund, Erik Ullenhag, Emma Carlsson Löfdahl, Christer Nylander, Birgitta Ohlsson och 

Barbro Westerholm (Folkpartiet). Stockholm: Sveriges Riksdag 

Motion 2014/15:2438. Surrogatmödraskap. Av Désirée Pethrus (Kristdemokraterna). 

Stockholm: Sveriges Riksdag 

Motion 2015/16:2568. Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg. Av Emma 

Henriksson, Annika Eclund, Lars-Axel Nordell, Magnus Oscarsson, Larry Söder och Roland 

Utbult (Kristdemokraterna). Stockholm: Sveriges Riksdag 

Proposition 1987/88:160. Om befruktning utanför kroppen. Socialdepartementet. Stockholm: 

Regeringskansliet.  

Proposition 2001/02:89. Behandling av ofrivillig barnlöshet. Socialdepartementet. Stockholm: 

Regeringskansliet. 

SFS 2006:351. Om genetisk integritet m.m. Stockholm: Socialdepartementet. 

SOU 1985:5. Barn genom befruktning utanför kroppen m.m. (Inseminationsutredning). 

Stockholm: Justitiedepartementet 

SOU 2009:61. Modernare adoptionsregler (Adoptionsutredning). Stockholm: 

Justitiedepartementet  

SOU 2016:11. Olika vägar till föräldraskap (Utredning om utökade möjligheter till 

behandling av ofrivillig barnlöshet). Stockholm: Justitiedepartementet 

 


