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Abstract 

The purchasing of sexual services has been criminalized in Sweden since 1999. The de-

cision to only criminalize the buyers and procurers within the sex industry followed 

upon the identification of prostitution as a societal issue, where patriarchal structures are 

reproduced through the buying and selling of women’s bodies. In the public debate re-

garding surrogacy, however, this perspective is not given considerable thought. In an 

official investigation from 2016, a criminalization of surrogacy arrangements was dee-

med unfit in counteracting such unwanted behaviour. This partly due to a reluctance to 

criminalize parents, and despite the investigation determining that commercial surroga-

cy poses a threat to marginalized women. The purpose of this study is to make clear 

why there is such a different legal approach towards prostitution and surrogacy, when 

they are both issues concerning the exploitation of women’s bodies. This is done 

through a substantive idea analysis of the public debate surrounding both practices, with 

the perspective of radical feminist theory of law. The ethical perspectives through which 

the issues of prostitution and surrogacy are viewed, are found to determine the different 

legal situations. While prostitution is deemed a threat to the equality between men and 

women, only to be countered by reducing demand, the intended parents within surroga-

cy arrangements are given much sympathy. The arguments used regarding surrogacy are 

further determined to be dependent on the idealized distinction between commercial and 

altruistic surrogacy, and the maintenance of the patriarchally constructed ideal of the 

altruistic woman. 

Key words: surrogacy, commercial surrogacy, altruism, altruistic surrogacy, prostitu-

tion, female exploitation, reproductive exploitation, SOU 2016:11, feminist state theory 



Abstract 

Inrättandet av den så kallade sexköpslagen år 1999 följde på insikten att prostitution är 

en patriarkal praktik, där män betalar för kvinnors kroppar, och således utgör ett hinder 

för jämställdhet mellan könen. Detta perspektiv har dock inte intagits i debatten avseen-

de surrogatmödraskap. I en statlig offentlig utredning från 2016, konstaterades det att en 

kriminalisering inte vore ett effektivt sätt att motverka de oönskade surrogatarrange-

mangen. Inte heller ansågs det lämpligt att kriminalisera föräldrar, trots att utredningen 

fastslog att surrogatarrangemang kan leda till exploatering av marginaliserade kvinnor. 

Syftet med denna uppsats är att skapa klarhet i varför rättsläget skiljer sig så mellan des-

sa praktiker, genom att undersöka den offentliga debatten som ligger till grund för sta-

tens ställningstaganden. Båda är de praktiker som är beroende av kvinnors kroppar, och 

exploaterar desamma; ändå bemöts de som etiskt åtskilda fenomen. Undersökningen 

bedrivs genom en innehållslig idéanalys av den offentliga debatten kring prostitution 

och surrogatmödraskap, med en teori grundad i ett radikalfeministiskt perspektiv på 

rättsstaten. De olika perspektiv genom vilka respektive debatt bedrivs konstateras forma 

dessa praktikers skilda rättslägen. Medan prostitution ses som ett hot mot jämställdheten 

mellan män och kvinnor, och således endast kan motarbetas genom att minska efterfrå-

gan, bemöts de tilltänkta föräldrarna inom surrogatarrangemang med mycket sympati. 

Argumentationen kring surrogatmödraskap fastställs även vara beroende av en ideolo-

gisk dikotomi mellan kommersiellt och altruistiskt surrogatmödraskap, och upprätthål-

landet av ett patriarkalt ideal om den altruistiska kvinnan.  

Nyckelord: surrogatmödraskap, surrogatmoderskap, prostitution, sexköpslagen, exploa-
tering, reproduktiv exploatering, altruism, altruistiskt, kommersiellt, SOU 2016:11, fe-
ministisk rättslära  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1 Inledning 

Prostitution är ett omdebatterat ämne såväl internationellt som i den svenska kontexten, 

och ställningstaganden kring denna praktik skiljer sig åt även inom den feministiska rö-

relsen. Vissa menar att prostitution bör avkriminaliseras för att stärka kvinnors rätt att 

bestämma över sin egen kropp, medan andra anser att en avkriminalisering endast skulle 

bidra till att stärka de patriarkala strukturer som reproduceras inom sexhandeln. I den 

omstridda sexköpslagen som trädde i kraft den 1 januari 1999 tog svenska staten tydligt 

ställning till vart de står i frågan. Detta genom att endast kriminalisera köparen av sexu-

ella tjänster och tredjehandsparter, medan den prostituerade är utan straffansvar. Försla-

get att kriminalisera sexköp utgjorde en del i regeringens proposition Kvinnofrid , vars 1

betänkande bland annat syftade till att öka jämställdheten mellan män och kvinnor. Ut-

gångspunkten för kriminalisering var att prostitution är ett allvarligt samhällsproblem 

som medför allvarliga skador för individen såväl som samhället.  Lagen syftade således 2

till att ha en normbildande funktion, och klargöra att prostitution inte är socialt accepta-

belt.   3

Surrogatmödraskap är däremot en praktik som inte alls fått samma utrymme i 

den offentliga debatten. Frågan lyftes först i betänkandet Barn genom befruktning utan-

för kroppen m. m. , år 1985, där det konstaterades att surrogatarrangemang inte bör tillå4 -

tas i Sverige. Utredningen menade bland annat att surrogatarrangemang strider mot den 

grundläggande principen att ersättning inte får ha lämnats eller ha blivit utfäst vid adop-

tion.  Frågan togs upp igen i Ds Behandling av ofrivillig barnlöshet  där samma be5 6 -

dömning gjordes, vilket även här stöttades av regeringen. Enligt regeringens uttalande 

är surrogatmödraskap oförenligt med människovärdesprincipen, då det innebär att an-
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vända en annan kvinna som medel för sina egna mål, och är således inte etiskt försvar-

bart. Att införa en straffsanktion avfärdades dock i tron om att det inte vore ett effektiv 

medel för att motverka det icke önskvärda beteendet.  I svensk rätt finns således idag 7

inte något uttryckligt förbud gentemot surrogatmödraskap. Enligt regleringen om assi-

sterad befruktning är det dock inte tillåtet att utföra assisterad befruktning i syfte att ge-

nomföra ett surrogatarrangemang.   8

År 2016 släpptes utredningen Olika vägar till föräldraskap.  Denna hade i 9

uppdrag att ta ställning till om altruistiskt surrogatmödraskap ska tillåtas i Sverige.  I 10

utredningen fastslås att såväl kommersiellt som altruistiskt surrogatmödraskap inte bör 

tillåtas, bland annat då surrogatarrangemang kan inskränka på kvinnans rätt till självbe-

stämmande över sin egen kropp.  De drog dock slutsatsen att det inte finns ett behov av 11

kriminalisering och ifrågasatte om en straffsanktion är ett effektivt sätt att motverka sur-

rogatarrangemang.  12

Prostitution och surrogatmödraskap har således vitt skilda bemötanden i offent-

lig såväl som laglig mening. Samtidigt har de båda en viktig gemensam utgångspunkt; 

synen på kvinnokroppen och till vilka syften den bör användas. Jag menar dock att den-

na koppling inte synliggörs nog i den offentliga debatten, speciellt gällande diskussio-

nen kring surrogatmödraskap. I denna undersökning ämnar jag således göra en inne-

hållslig idéanalys av den offentliga debatten rörande prostitution och surrogatmödra-

skap, och den moraliska grund som dessa ställningstaganden avser grundas på. Den of-

fentliga synen på prostitution i Sverige har genom sexköpslagen fått en etablerad, enhäl-

lig tolkning, där prostitution ses som en negativ företeelse för individer och samhället. 

Uppsatsens syfte är inte att ifrågasätta denna, utan istället ha det som en utgångspunkt 

för undersökningen av debatten kring surrogatmödraskap. Genom att utgå från argu-

mentationen i försvar av sexköpslagen avser jag skapa klarhet i huruvida denna är för-

enlig med svenska statens ställningstagande gällande surrogatmödraskap. Likt den of-

fentliga debatten kring prostitution drivs således undersökningen av surrogatmödraskap 
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av ett abolitionistiskt perspektiv. I nedanstående avsnitt utvecklas syftet med undersök-

ningen, och frågeställningen som denna utgår ifrån.  

1.1 Problemformulering, syfte och frågeställningar 

I diskussioner kring surrogatmödraskapets vara eller inte vara, dras ofta paralleller till 

prostitution; båda är de praktiker som förlitar sig på kvinnokroppars tillgänglighet i för-

verkligandet av en annan individs mål. Argumenten som används för eller emot prosti-

tution kan således i många fall även appliceras när en talar om surrogatmödraskap. Trots 

detta tenderar de dock att bemötas som etiskt åtskilda praktiker. Syftet med denna un-

dersökning är att ta reda på varför rättsläget i Sverige skiljer sig åt för prostitution och 

surrogatmödraskap. Detta kommer göras genom en innehållslig idéanalys, där argumen-

ten och de moraliska tolkningar som kommer till uttryck genom den offentliga debatten 

kritiskt granskas. På många punkter är prostitution och surrogatmödraskap skilda prak-

tiker. Jag menar dock att det finns en gemensam grund som dessa båda är sprungna ur,  

vilken är viktig att ta hänsyn till i ens ställningstagande. För att synliggöra detta i analy-

sen av den offentliga debatten har jag valt att arbeta utifrån följande frågeställning:  

• Vilka argument ligger till grund för svenska statens inställning till prostitution respek-

tive surrogatmödraskap, och kan dessa anses legitimera det skilda rättsläget för dessa 

praktiker? 

1.2 Material och avgränsningar  

Denna undersökning baseras på ett urval av offentligt tryck som kan anses repre-

sentativt för svenska statens aktuella ställningstagande avseende prostitution och 

surrogatmödraskap. Såväl som för argumenten med vilka de försvarar sitt ställ-

ningstagande. Studien inleds dock med ett bakgrundsavsnitt där den offentliga 

debatten kring prostitution och surrogatmödraskap redogörs från dess början fram 

till idag, för att skapa förståelse för det aktuella rättsläget för båda praktiker. Un-
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dersökningen kompletteras även med en forskningsöversikt som lyfter teoretiska 

och empiriska perspektiv avseende surrogatmödraskap. Dessa bildar tillsammans 

med teorin ett analytiskt ramverk som ger relevans till den grundläggande premis-

sen i denna undersökning; att prostitution och surrogatmödraskap är två praktiker 

med många beröringspunkter. Detta legitimerar en jämförelse i relation till det of-

fentliga bemötandet av de två. 

1.2.1 Primärmaterial 

Förslaget som ligger till grund för den nuvarande sexköpslagen, att kriminalisera 

sexköp men lämna de som säljer utan straffansvar, presenterades först i regering-

ens proposition Kvinnofrid.  Denna perspektivförskjutning till att lägga ansvaret 13

på de som köper sex, och således upprätthåller sexhandeln genom efterfrågan, var 

en del av statens arbete för att hindra mäns våld mot kvinnor och bidra till ökad 

jämställdhet.  Då denna proposition är av stor betydelse för den syn som råder i 14

Sverige, både i allmän såväl som offentlig mening, gällande prostitution har jag 

valt att använda denna som en del av mitt primärmaterial. Fokus kommer vara på 

den del som specifikt behandlar prostitution. Vidare kommer jag komplettera den-

na del av mitt primärmaterial med regeringens skrivelse Handlingsplan mot pro-

stitution och människohandel för sexuella ändamål , från 2008, där regeringen 15

ånyo fastslår sin ståndpunkt i prostitutionsfrågan. I denna markerar de återigen 

skälen till varför prostitution bör ses som oacceptabelt i vårt samhälle, och presen-

terar en rad åtgärder för att motverka sexhandeln. Jag kommer att fokusera på de 

delar av denna skrivelse där regeringen motiverar sitt ställningstagande i prostitu-

tionsfrågan.  

För den delen av undersökningen som behandlar surrogatmödraskap har 

jag valt att utgå ifrån statens offentliga utredning Olika vägar till föräldraskap , 16
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som publicerades 2016. Denna diskuterar bland annat en omfattande utredning 

kring surrogatmödraskap, och huruvida surrogatmödraskap bör tillåtas i Sverige. 

Surrogatmödraskap är en fråga som inte behandlats i samma utsträckning som 

prostitution, därav är även utbudet av potentiella dokument som kan utgöra pri-

märmaterial i denna undersökning mindre. Olika vägar till föräldraskap är den 

mest omfattande utredningen gällande surrogatmödraskap som hittills utförts i 

Sverige. Således anser jag att det är legitimt att anta att den kommer vara tongi-

vande i den fortsatta offentliga debatten, och frågans framtida bemötande. Under-

sökningens fokus begränsas till de specifika avsnitt i utredningen som berör sur-

rogatmödraskap i Sverige.  

1.2.2 Sekundärmaterial 

Sekundärmaterialet består bland annat av ett urval av offentlig tryck som behand-

lat frågan om prostitution samt surrogatmödraskap. Dessa kommer tillsammans 

bilda ett bakgrundsavsnitt, som ger en tydlig bild av hur debatten som lett till da-

gens rättsläge samt offentliga opinion sett ut. För att kartlägga den offentliga de-

battens historia rörande prostitution i Sverige har jag valt att utgå från statliga, 

offentliga utredningar som bemöter frågan. År 1981 släpptes Prostitutionen i Sve-

rige. Bakgrund och åtgärder , baserat på 1977 års prostitutionsutredning. Denna 17

kommer utgöra den tidigaste referenspunkten i redogörelsen av prostitutionsfrå-

gans historia i Sverige. Nästa statliga offentliga utredning gällande prostitution 

släpptes 1995; Könshandeln - betänkande av 1993 års prostitutionsutredning.  18

Propositionen som ledde fram till den nuvarande sexköpslagen baserades på den-

na 1993 års prostitutionsutredning, samt Kvinnovåldskommissionens slutbetän-

kande Kvinnofrid.  Propositionen som utgör grunden för sexköpslagen utgör som 19

sagt en del av primärmaterialet, men kommer även presenteras kort i bakgrunds-

avsnittet då det är av betydelse för kontexten. Avslutningsvis används utredningen 

!  5

 SOU 1981:71. Prostitutionen i Sverige. Bakgrund och åtgärder.17

 SOU 1995:15. Könshandeln.18

 SOU 1995:60. Kvinnofrid.19



Förbud mot köp av sexuell tjänst: en utvärdering 1999–2008 , som ger en över20 -

gripande bild av sexköpslagens historia och verkan i Sverige.  

Vad gäller surrogatmödraskap är det en fråga som inte behandlats i sam-

ma utsträckning och jag kan således inte endast förlita mig på statens offentliga 

utredningar. För att skapa den kontextuella översikten gällande surrogatmödra-

skap kommer jag använda mig av utredningen Barn genom befruktning utanför 

kroppen m. m. , som släpptes 1985. Denna utgör den tidigaste referenspunkten i 21

debatten kring surrogatmödraskap. Efter denna berörs dock inte frågan i någon 

statlig offentlig utredning. Frågan tas upp igen i Ds Behandling av ofrivillig barn-

löshet , år 2000, där de kom fram till att surrogatmödraskap inte bör tillåtas. Re22 -

geringen instämde i denna slutsats i deras proposition Behandling av ofrivillig 

barnlöshet  till riksdagen, där riksdagen också ställde sig bakom regeringens be23 -

dömning. Dessa dokument kommer utgöra grunden till bakgrundskapitlet avseen-

de surrogatmödraskap, då de är i enlighet med den dominerande offentliga debat-

ten. Vidare används även Statens medicinska råds rapport Assisterad befruktning - 

etiska aspekter , från 2013, eftersom även de är en inflytelserik aktör i denna 24

kontext. 

Utöver dessa kompletteras undersökningen med ett avsnitt som lyfter ti-

digare forskning kring surrogatmödraskap. Fokus kommer att vara på surrogat-

mödraskap, då det är den debatten och rättsläget som denna uppsats ämnar att kri-

tisera. Prostitutionsdebatten tjänar således främst som en referenspunkt att driva 

denna undersökning utifrån. Syftet med forskningsöversikten är att ge en förståel-

se för den teoretiska och empiriska kontext som influerar debatten kring surro-

gatmödraskap, och bidra med insikt i hur denna praktik bör tolkas och bemötas 

juridiskt. Jag har här valt att inkludera två av de mest inflytelserika texterna i den 

svenska allmänna debatten; Kutte Jönssons Det förbjudna mödraskapet: en mo-
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ralfilosofisk undersökning av surrogatmödraskap , samt Kajsa Ekis Ekmans Va25 -

rat och Varan: prostitution, surrogatmödraskap och den delade människan.  26

Dessa är båda inflytelserika debattörer för sina respektive linjer; Jönsson ställer 

sig positiv till surrogatmödraskap medan Ekman har en abolitionistisk inställning. 

Även om dessa texter publicerades för ett antal år sedan anser jag att de är av så 

stor vikt för den allmänna debatten i Sverige än idag, att de är viktiga att inkludera 

i denna forskningsöversikt. Av denna anledning har jag även valt att inkludera Va-

rat och varan, trots att denna har det huvudsakliga syftet att driva debatt.  

Avsnittet kompletteras även med fyra stycken artiklar som diskuterar sur-

rogatmödraskap, två på empirisk grund, och två ur ett mer teoretiskt perspektiv; 

”Womb Rentals and Baby-Selling: Does Surrogacy Undermine the Human Digni-

ty and Rights of the Surrogate Mother and Child?” , av Clara Watson, ”Outsour27 -

cing Ethical Dilemmas: Regulating International Surrogacy Arrangements" , av 28

Claire Fenton-Glynn, ”Commercial Surrogacy in India: Manufacturing a Perfect 

Mother-Worker” , av Amrita Pande, samt ”The Regulation of Exploitation” , av 29 30

Alisa Von Hagel och Daniela Mansbach. Detta eftersom utredningen använder sig 

av såväl moraliska som praktiska argument i bemötandet av surrogatmödraskap. 

För att bidra till förståelsen av materialet, och argumentationen som an-

vänds i denna undersökning, avslutas inledningskapitlet med en redogörelse för 

några olika begrepp som är av relevans, samt mina motiveringar till begreppsan-

vändningen i denna undersökning.  
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1.3 Begreppsanvändning 

Som kommer bli tydligt i senare delar av denna uppsats är språkbruk viktigt för att for-

ma vår förståelse.  Jag kommer därför redogöra kort för de olika begreppsval som 31

gjorts i denna uppsats, samt förklara vissa termer som uppkommer i debatten kring sur-

rogatmödraskap. 

Jag har valt att i denna undersökning använda mig av termen prostituerad och 

inte sexarbetare. Ordet prostituerad kan anses vara kontroversiellt, då det enligt vissa 

upplevs som ett förminskande av de som befinner sig i sexhandeln, och även förmedlar 

att prostituerad är något en person är, snarare än något den gör. Detta medan sexarbeta-

re ses som mer relaterat till en persons handlingar, och inte något inneboende i indivi-

den; vilket därmed kan spela in i hur vi uppfattar dessa människor och deras handlingar. 

Jag vidkänner således att användandet av termen prostituerad inte är oproblematiskt, 

och vill inte underminera de som befinner sig i sexhandeln genom användandet av detta 

ord. Jag anser dock att det vore mer problematiskt att i detta sammanhang använda be-

greppet sexarbetare, då prostituerade i relation till det aktuella rättsläget inte är arbetare 

och således inte heller har tillgång till de rättigheter och skyldigheter som följer med 

det. Begreppet sexarbetare riskerar dessutom att förbise de som inte upplever sin situa-

tion som arbete, varken i laglig eller personlig mening, samtidigt som det kan legitimera 

köparen av sexuella tjänster till att vara en konsument likt vilken annan.  Den prostitu32 -

erade kommer i undersökningen refereras till med pronomet hon, och sexköparen med 

pronomet han. Detta då det är så utformningen ser ut i en betydande majoritet av fal-

len , samt för att belysa den underliggande könsproblematiken.  33

Jag anser det även nödvändigt att i denna text göra en distinktion mellan be-

greppen surrogatmoderskap och surrogatmödraskap. Dessa används ofta synonymt, 

men det finns vissa distinkta skillnader mellan begreppen som är relevanta för vilket av 

dem en väljer att använda. Denna distinktion grundas i den praktiska skillnaden mellan 

mödraskap och moderskap, och således även mödrande och modrande. Modrande avser 
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den sociala aspekten av att uppfostra ett barn, det kvinnor gör när de tar hand om det, 

medan mödrande syftar på det biologiska moderskapet.  I denna undersökning har jag 34

valt att använda mig av termen surrogatmödraskap. Även om det går att argumentera 

för att det inte går att särskilja mödrande från modrande, fokuserar jag i denna text 

främst på surrogatmödraskap som praktik i relation till kvinnan, inte det resulterande 

barnet. Således anser jag att surrogatmödraskap är bäst applicerbart för att belysa pro-

blematiken vilken är föremål för denna undersökning. Samma problematik kvarstår då 

även om en föredrar begreppet surrogatmoderskap och dess innebörd, vilket förstärker 

surrogatmoderns roll i surrogatarrangemang ytterligare.  

Vidare anser jag det viktigt att påpeka att alla som föder barn inte är kvinnor, 

och således är det inte säkert att alla surrogatmödrar eller potentiella sådana identifierar 

sig som kvinnor.  Jag har dock, trots detta, valt att använda ett cisnormativt språk i 35

denna undersökning och referera till surrogatmödrar som kvinnor, samt använda pro-

nomet hon i relation till dessa. Detta delvis för att undvika förvirring och göra texten 

mer lättillgänglig, men främst för att inte riskera att den könshierarki som ligger till 

grund för stor del av den problematik en möter i relation till prostitution och surrogat-

mödraskap ska gå förlorad till fördel för ett mer könsneutralt språkbruk.  

Ytterligare ett begrepp som inledningsvis är nödvändigt att redogöra för är den 

så kallade människovärdesprincipen. Det är en återkommande term i de offentliga do-

kument som används i denna uppsats, inte minst i debatten kring surrogatmödraskap. 

Människovärdesprincipen är en etisk princip som innebär att alla människor har samma 

värde och samma rättigheter, oberoende av social och ekonomisk ställning i samhället.  36

Den avser således att människor ska ha samma rätt till vård i egenskap av att vara män-

niska; endast patientens behov ska bedöma vårdinsatsen. Denna princip befaras att bli 

förbisedd vid surrogatmödraskap, särskilt vid fråga om aborträtt och andra fall där det 

finns en konflikt mellan surrogatmoderns och det ofödda barnets ”intressen”.  37

Avslutningsvis vill jag även reda ut några av de vanligaste begreppen då en ta-

lar om praktiken surrogatmödraskap. Surrogatmödraskap kan vara altruistiskt eller 
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kommersiellt. Altruistiskt surrogatmödraskap innebär att ingen avgift betalas till surro-

gatmodern utöver ersättning för vård, förlorad inkomst och andra utgifter relaterade till 

graviditeten. Kommersiellt surrogatmödraskap innebär att surrogatmodern, utöver utgif-

ter relaterade till graviditeten, även betalas en summa specifikt för att hon är surrogat-

moder. Surrogatmoder syftar på en kvinna som bär och föder ett barn som hon enligt 

överenskommelse lämnar bort till någon annan efter födseln. Surrogatmodern kan bli 

gravid antingen genom insemination och med sina egna ägg, så kallat partiellt surro-

gatmödraskap, och hon är då biologisk såväl som genetisk förälder till barnet hon bär. 

Alternativt kan hon bli gravid genom IVF där en annan kvinnas ägg används (både ägg 

och sperma kan komma antingen från de tilltänkta föräldrarna eller donator), och det är 

då ett så kallat fullständigt surrogatmödraskap.   38

Innebörden av dessa begrepp och deras konnotationer tydliggörs nedan i forsk-

ningsöversikten, och bakgrundsavsnittet om den svenska kontexten.  
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2 Forskningsöversikt 

Utredningen vilken utgör primärmaterialet i denna uppsats nämner både moraliska och 

praktiska argument i sin diskussion kring ett eventuellt tillåtande av surrogatmödraskap. 

Således ämnar denna forskningsöversikt att bemöta båda dessa perspektiv genom den 

valda litteraturen, och visa på några av de olika ståndpunkter som finns i frågan. Fokus 

riktas mot surrogatmödraskap, då såväl rättsläget som den offentliga debatten i Sverige 

avseende prostitution är mycket mer etablerad och enhällig. Forskningsöversikten avser 

ringa in argumenten som framhålls av de mest tongivande texterna som behandlar sur-

rogatmödraskap i en svensk kontext. Den kompletteras även med empiriska och teore-

tiska artiklar med varierande utgångspunkter. Detta eftersom de moraliska argument 

som ofta framhålls i teoretiska artiklar berör surrogatmödraskap som fenomen, oavsett 

landet det utspelar sig i. Samt då ett internationellt perspektiv är av intresse även för den 

svenska regleringen, med hänsyn till de som söker sig utomlands för att ingå surrogatar-

rangemang. 

I Kutte Jönssons avhandling Det förbjudna mödraskapet presenteras en moral-

filosofisk undersökning av surrogatmödraskap. Jönsson ställer sig positiv till surrogatar-

rangemang och menar att surrogatmödraskap, såväl som altruistiskt som kommersiellt, 

kan försvaras på feministiska grunder. Bland annat då det bidrar till feminismens strä-

van efter kvinnlig emancipation om de tillåts ta betalt för sin tidigare obetalda reproduk-

tiva roll.  Jönsson menar vidare att surrogatmödraskap kan utmana den konservativa 39

familjenormen då samhällsgrupper som tidigare varit exkluderade, här ges möjligheten 

att få barn.  Att många kvinnor väljer att ställa upp som surrogatmödrar av ekonomiska 40

skäl anser inte Jönsson är inneboende negativt. Han konstaterar att det inte går att ute-

sluta att det finns vissa föredelar med att bli exploaterad, om alternativet är att leva i mi-

sär.  Jönsson argumenterar även för att det utgör en inskränkning på självbestämman41 -
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derätten att hindra kvinnor från att vara surrogatmödrar.  Vidare ifrågasätter Jönsson 42

om surrogatmödraskap kan anses vara i strid med människovärdesprincipen. Framförallt 

då det inte är givet att varufiering av princip är degraderande, annat än möjligen på ett 

symboliskt plan.  Jönsson fastslår även, trots att han argumenterar för att surrogatmöd43 -

raskap bör ses som arbete, att det inte är en fråga om barnhandel eftersom barnet inte 

existerar när transaktionen förseglas.  44

Kajsa Ekis Ekman ställer sig i Varat och varan kritisk till Jönssons resonemang 

att ett tillåtande av kommersiellt surrogatmödraskap skulle vara ett steg bort från den 

traditionella kvinnorollen. Detta eftersom det inte kan anses som traditionellt kvinnoar-

bete att hyra ut sin livmoder. Att kvinnor får betalt för traditionellt kvinnoarbete har inte 

heller alltid setts som något enhälligt positivt, utan kan snarare utgöra en kvinnofälla 

som verkar begränsande, konstaterar Ekman.  Inte heller anser hon det utmana den 45

konservativa familjenormen, då surrogatmödraskap vidhåller den genetiska kopplingen 

som essentiell; åtminstone vad gäller den biologiska fadern. Surrogatmödraskap är även 

beroende av att hålla en av föräldrarna borta från barnet istället för att ge barnet fler för-

äldrar, vilket hade varit mer icke-normativt.  Ekman konstaterar att surrogatmödraskap 46

kan ses som en utvidgad form av prostitution i det att någon, oftast en man, betalar för 

användandet av en kvinnas kropp. Skillnaden är att det inom surrogatmödraskap är hen-

nes livmoder, och inte hennes vagina, som säljs, vilket gör att hon undkommer stigmat 

och blir madonna istället för hora.  I motsats till Jönsson skriver Ekman att surrogat47 -

mödraskap inte kan anses vara arbete om inte de resulterade barnen också är handelsva-

ror. Därmed bör det per definition klassas som barnhandel.  Prostitution och surrogat48 -

mödraskap går dock inte jämföra med andra arbeten, menar Ekman. När andra arbeten 

kan kännas som att sälja sig själv, grundas dessa båda på att en faktiskt säljer sig själv.  49

I diskussionen kring altruistiskt kontra kommersiellt surrogatmödraskap anser Ekman 
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att distinktionen inte gör någon skillnad i sak, då båda reducerar kvinnan till en behålla-

re.  50

I artikeln ”Womb Rentals and Baby-Selling: Does Surrogacy Undermine the 

Human Dignity and Rights of the Surrogate Mother and Child?”  diskuterar Clara Wat51 -

son surrogatmödraskap i en europeisk kontext, och ur ett människorättsperspektiv. Wat-

son följer i Ekmans abolitionistiska argumentation. Hon konstaterar att fokuset i debat-

ten kring surrogatmödraskap måste vara huruvida det är möjligt att skydda kvinnor och 

barns rättigheter och samtidigt tillåta surrogatmödraskap, oavsett utformning.  Watson 52

menar att det ur ett människorättsperspektiv är felaktigt att balansera de tilltänkta för-

äldrarnas intressen med surrogatmoderns, då det inte är en mänsklig rättighet att få barn. 

Medan surrogatmoderns mänskliga rättigheter faktiskt sätts på spel i ett sådant arrange-

mang.  Även barnet som resulterar av surrogatmödraskap riskerar att inte få sina rättig53 -

heter uppfyllda, såsom rätten till kännedom om ens ursprung.  Watson fastslår att sur54 -

rogatmödraskap, oavsett utformning, underminerar de mänskliga rättigheterna hos både 

surrogatmodern och barnet, och således inte kan rättfärdigas.  55

Claire Fenton-Glynn skriver i artikeln ”Outsourcing Ethical Dilemmas: Regu-

lating International Surrogacy Arrangements”  om surrogatmödraskap ur ett rättsligt 56

perspektiv. Fenton-Glynn utgår från en brittisk kontext, med fokus på internationella 

surrogatarrangemang. Trots att hon har en mer positiv inställning till surrogatmödraskap 

än Watson, kritiserar hon konsekvenserna det kan få i en internationell kontext. Fenton-

Glynn menar att om det brittiska rättsväsendet ser surrogatmödraskap som en exploate-

rande praktik, har de en skyldighet att skydda kvinnor såväl inom som utanför sin egen 

jurisdiktion.  Fenton-Glynn anser inte att surrogatmödraskap är oundvikligt exploate57 -

rande. Istället menar hon att surrogatmödraskap bör inbegripa tydliga regler som mins-

kar risken för exploatering inom en praktik vilken hon anser är oundviklig.  Genom att 58
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istället ha en tydligt statlig reglerad praktik anser Fenton-Glynn att exploaterande inter-

nationella surrogatarrangemang kan motarbetas.  Hon motsätter sig således Watsons 59

resonemang, samtidigt som hon lyfter staters ansvar i att tydligt reglera surrogatmödra-

skap. Det Fenton-Glynn ser som problematiskt är att ha en oreglerad praktik där det är 

fritt för par att söka sig utomlands för att ingå kommersiella arrangemang, med mycket 

begränsad insyn i surrogatmödrarnas situation. Istället anser hon att staten har ett ansvar 

att vara involverad i processen, om internationella arrangemang är tillåtet, för att minska 

risken att utländska kvinnor exploateras som en följd av nationens rättsläge.  60

Ovanstående författare har alla sina egna perspektiv och etiska tolkningar av 

surrogatmödraskap. Följande artiklar syftar till att kontextualisera dessa genom att sätta 

dem i relation till den empiriska verkligheten. Amrita Pande beskriver i artikeln ”Com-

mercial Surrogacy in India: Manufacturing a Perfect Mother-Worker”  surrogatmödrars 61

förhållanden i en av de största internationella surrogatklinikerna i Indien.  Där har sur62 -

rogatmödraskap blivit en överlevnadsstrategi för många fattiga kvinnor, konstaterar 

Pande.  Hon skriver att många av dessa kvinnor rekryteras av agenter för fertilitetskli63 -

niker, som riktar in sig på fattiga kvinnor som kämpar för att försörja sina barn. Deras 

roll som mödrar är således essentiell; det är inte endast ett medicinskt krav för att få 

ställa upp som surrogatmoder, utan även ett sätt att kunna värva dessa kvinnor till klini-

ken och kontrollera henne som arbetare. Pande lyfter vikten av kontraktet i discipline-

ringen av surrogatmödrarna; det stärker deras roll som enbart en behållare. Genom att få 

dessa kvinnor att förstå sin egen utbytbarhet i transaktionen blir de mer villiga att lyda.  64

För att försäkra sig om att kvinnorna lever som perfekta surrogatmödrar befinner de sig 

under strikt kontroll av läkare och köpare under hela graviditeten. Varje aspekt av kvin-

nornas liv är under konstant övervakning; sömn, kost och aktiviteter regleras.  Pande 65

noterar även att förespråkare för surrogatmödraskap lägger stor vikt vid argumentet om 

valfrihet, ändå är det frånvaron av val som är tydligast i dessa kvinnors narrativ. Majori-
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teten av de surrogatmödrar hon var i kontakt med förnekade valfriheten genom att istäl-

let understryka deras ekonomiska desperation, hänvisa till andra motiverande aspekter, 

eller en högre makts roll i att fatta beslutet åt dem.   66

En stor marknad för internationella surrogatarrangemang återfinns också i 

USA, varav det finns relevans i att kort nämna även denna kontext. I artikeln ”The Re-

gulation of Exploitation”  diskuterar Alisa Von Hagel och Daniela Mansbach hur en 67

bäst bör bemöta de risker för exploatering som USA respektive Israel står inför gällande 

sin surrogatpraktik. Då det av dessa två länder endast är USA som är av relevans för in-

ternationella arrangemang kommer endast denna aspekt av texten lyftas här. Utgångs-

punkten för artikeln är att risken för exploatering inom surrogatmödraskap måste bemö-

tas olika beroende på den praktiska kontext inom vilken arrangemangen tar plats.  Sur68 -

rogatindustrin i USA är, i enlighet med landets politiska kultur, privatiserad. Den sker 

således med minimal statlig involvering, och med varierad reglering från stat till stat.  69

Von Hagel och Mansbach menar att detta leder till att kvinnor riskerar att exploateras. 

Marknaden drivs av efterfrågan, vilket främjar effektivisering pådriven av ekonomiska 

faktorer i rekryteringen av surrogatmödrar snarare än en försiktighetsprincip. Något som 

tenderar att uppmuntra socialt och ekonomiskt marginaliserade kvinnor, vilka är mer 

villiga att acceptera riskerna med surrogatmödraskap. De regleringar som finns gällande 

surrogatmoderns tillstånd tjänar endast till att säkerställa att hon kommer vara villig att 

lämna bort barnet efter graviditeten.  Hennes behov anses således inte vara av relevans 70

utöver eventuell negativ effekt de kan komma att ha för andra parter i arrangemanget.  71

Som framkommit ovan finns det flera tongivande positioner i debatten kring 

surrogatmödraskap. Medan vissa anser att surrogatmödraskap per definition är en ex-

ploaterande och kvinnofientlig praktik, oavsett utformning, menar andra att det är just 

utformningen som avgör om det är etiskt godtagbart. Detta blir inte minst tydligt i den 

svenska offentliga debatten. Innan denna undersöks närmare är det dock av betydelse att 
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redogöra för hur surrogatmödraskap och prostitution har bemötts i det offentliga Sverige 

fram tills idag.  
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3 Den svenska kontexten 

Syftet med detta avsnitt är att ge en historisk kontext av den debatt genom vilken rådan-

de rättslägen växt fram. Även prostitution inkluderas här, då dess historia i den offentli-

ga debatten är viktig för att tydliggöra kopplingen till den aktuella debatten kring surro-

gatmödraskap. 

3.1 Prostitution  

Den första januari 1999 införde Sverige den så kallade sexköpslagen, som kriminalise-

rar köp, men inte försäljning, av sexuella tjänster. Förslaget att kriminalisera sexköp  

ingick som en del i regeringens proposition Kvinnofrid , vilken innehöll ett stort antal 72

förslag om åtgärder inom olika samhällssektorer i syfte att motverka mäns våld mot 

kvinnor. Detta förslag innebar en perspektivförskjutning som ansågs nödvändig i arbetet 

mot prostitution och våld mot kvinnor; nämligen att fokus måste riktas mot köparna, då 

efterfrågan upprätthåller prostitutionen.   73

Frågan om huruvida prostitution skulle kriminaliseras i Sverige väcktes på 

1970-talet, och 1977 utfördes den hittills mest omfattande prostitutionsutredningen i 

Sverige.  Utredningens slutsatser redovisades i 1981 års betänkande Prostitution i Sve74 -

rige. Bakgrund och åtgärder.  I och med denna etablerades en ny syn i Sverige på pro75 -

stitution som ett socialt problem, och vikten av sociala åtgärder för att komma tillrätta 

med sexhandeln lyftes.  Prostitution konstaterades vara oförenligt med de idéer om in76 -

dividens frihet och allas jämställdhet som anses rådande i Sverige, och den avskräckan-

de faktorn hos en kriminalisering avsågs få positiva effekter på förekomsten av prostitu-
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tion. Dock tar de i betänkandet avstånd från att rekommendera en kriminalisering. Istäl-

let föreslogs att andra sociala och juridiska lösningar bör implementeras för att minska 

prostitutionen.   77

Nästa utredning kring prostitutionen i Sverige genomfördes år 1993, och redo-

visades i betänkandet Könshandeln.  Könsköparna, som de betecknas i utredningen, 78

konstateras här vara en disparat grupp, som endast har det faktum att de är män gemen-

samt. Således har de fostrats till en mansroll där köp av sexuella tjänster ses som en 

möjlighet.  I motsats till ovanstående föreslås här en en kriminalisering. Delvis ef79 -

tersom de åtgärder som föreslogs tidigare inte hade fått några påtagliga effekter på sex-

handelns utbredning. En kriminalisering ses nu som den enda möjliga vägen för att på 

ett effektivt sätt kunna motarbeta könshandeln. En eventuell kriminalisering konstateras 

även ha en normbildande funktion, och således bidra till ökad jämställdhet mellan män 

och kvinnor.  Det framkommer att det måste göras klart att det inte är acceptabelt att 80

vissa människor utnyttjar och skadar andra för att tillfredsställa sin egen sexualdrift. I 

förslaget om kriminalisering som presenterades inkluderas dock både köpare och säljare 

i straffansvaret.  Att kvinnan i högre grad än mannen skadas av könshandeln ansågs 81

inte som skäl nog att hålla hennes handlingar utan straffansvar, då köparen i viss mån 

kan ses som ett offer.  Detta förslag från utredningen, att kriminalisera såväl köpare 82

som säljare, möttes av omfattande kritik och genomfördes inte.   83

Det förslag som istället kom att leda fram till införandet av sexköpslagen ut-

gjorde en del i regeringens proposition Kvinnofrid, år 1997.  Detta förslag baserades på 84

ovanstående utredning från 1993, samt Kvinnovåldskommisionens slutbetänkande 

Kvinnofrid.  I propositionen nämns att prostitutionsutredningens förslag att kriminali85 -

sera såväl köpare som säljare inom sexhandeln möttes med omfattande kritik från näs-

tan samtliga remissinsatser, och även regeringen instämde i att det inte är rimligt att 

!  18

 SOU 1981:71, s. 144-46. 77

 SOU 1995:15.78

 Ibid., s. 111-12. 79

 Ibid., s. 219-21.80

 Ibid., s. 224. 81

 Ibid., s. 227. 82

 SOU 2010:49, s. 16. 83

 Proposition 1997/98:55.84

 SOU 1995:60; SOU 2010:49, s. 16.85



även kriminalisera den säljande parten, som utnyttjas av andra som vill tillfredsställa sin 

egen sexualdrift. I propositionen vidkänns argumentet att det kommer vara svårt att kon-

trollera efterlevnaden av förbudet, men en kriminalisering anses ändå vara effektivt av-

skräckande för många köpare.  86

Brottet köp av sexuell tjänst hittas sedan 1999 i 6 kap. 11 § brottsbalken, och 

2010 genomfördes en utvärdering av de första tio åren efter lagen trädde i kraft.  I ut87 -

redningen konstateras att sexköpslagen har varit effektiv i sitt syfte att minska prostitu-

tionen i Sverige; gatuprostitutionen har halverats som en direkt följd av kriminalisering-

en. Ingenting tyder heller på att inomhusprostitutionen har ökat, som var en av farhå-

gorna inför en kriminalisering. Kriminaliseringen har även bidragit till att motverka fö-

rekomsten av människohandeln för sexuella ändamål i Sverige, och etableringen av så-

dan typ av kriminalitet här är betydligt mindre än i jämförbara länder.  Genom attityd88 -

undersökningar har en också kunnat konstatera att det skett en förändring sedan lagens 

ikraftträdande, och den har således varit framgångsrik i sitt normerande syfte.  89

3.2 Surrogatmödraskap  

Till skillnad från prostitutionsdebatten, som är omfattande och går långt tillbaka i 

tiden, är surrogatmödraskap ett relativt outforskat ämne i den offentliga debatten. 

Frågan om surrogatmödraskap behandlades först i Inseminationsutred-

ningens betänkande Barn genom befruktning utanför kroppen m. m. , år 1985. 90

Surrogatmödraskap avfärdas här som en möjlighet, bland annat sett till rådande 

adoptionsbestämmelser som fastslår att det inte är tillåtet att adoptera ett barn mot 

ersättning. Dessutom menar utredningen att surrogatmödraskap strider mot den 

gravida kvinnans självbestämmanderätt över barnet vid fosterstadiet, något som 

kan bli problematiskt exempelvis vid fråga om abort.  Utredningen konstaterar 91
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att surrogatmödraskap är en ”högst tvivelaktigt företeelse främst med hänsyn till 

dess karaktär av köpslående om barn.”  92

Surrogatmödraskap tas återigen upp i Ds Behandling av ofrivillig barn-

löshet , år 2000. Där fastslogs det att surrogatmödraskap, likt dittills, inte ska 93

vara tillåtet. Som anledning anges bland annat att den gravida kvinnan används 

som ett medel för att lösa någon annans problem, vilket kan anses strida mot 

människovärdesprincipen. De avfärdar dock att införa någon vidare kriminalise-

ring utöver lagen om befruktning utanför kroppen, som i sig förhindrar surrogatar-

rangemang, med skälet att en särskild kriminalisering av surrogatmödraskap inte 

säkerligen är ett effektivt sätt att motverka det icke-önskade beteendet.  Även 94

regeringen instämde i bedömningen att surrogatmödraskap inte ska tillåtas, i pro-

positionen Behandling av ofrivillig barnlöshet.  Regeringen angav också att sur95 -

rogatmödraskap kan anses strida mot människovärdesprincipen och således inte är 

etiskt försvarbart. Avseende eventuell kriminalisering använde regeringen samma 

argument som Ds; det ansågs inte lämpligt att särskilt kriminalisera surrogatmöd-

raskap, och inte heller som ett effektivt sätt att motverka det icke önskvärda bete-

endet.  96

Statens medicinsk-etiska råd, Smer, är även de en inflytelserik aktör i de-

batten kring surrogatmödraskap. Särskilt då surrogatmödraskap, som vi kan se 

ovan, har argumenterats emot på etiska grunder. I Smers rapport Assisterad be-

fruktning - etiska aspekter , från 2013, diskuterar de risker som kan uppstå kring 97

surrogatmoderns självbestämmande, autonomi, och informerade samtycke.  98

Smers fokus i rapporten är en etisk analys av surrogatmödraskap, och de påpekar 

vikten av att i en sådan analys särskilja de olika formerna av surrogatmödraskap; 

partiellt och fullständigt, samt altruistiskt och kommersiellt.  Rådet konstaterar, 99

att det grundläggande etiska dilemmat gällande surrogatmödraskap är konflikten 
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mellan en parts önskan att få barn, och en risk för teknifiering av reproduktions-

processen samt instrumentalisering och exploatering av surrogatmodern. De vid-

håller även att olika arguments relevans är beroende av vilken form av surrogat-

mödraskap som diskuteras.  Det fanns delade uppfattningar inom rådet kring 100

huruvida altruistiskt surrogatmödraskap bör tillåtas i Sverige. En majoritet ansåg 

att altruistiskt surrogatmödraskap kan vara etiskt godtagbart under vissa förutsätt-

ningar. Samtliga var dock överens om att kommersiellt surrogatmödraskap inte är 

en etiskt försvarbar metod, då det riskerar att leda till exploatering av utsatta kvin-

nor och en kommersialisering av fortplantningsprocessen samt barns tillkomst.  101

Även om den offentliga debatten i Sverige varit negativt inställd till såväl prostitu-

tion som surrogatmödraskap, framkommer det alltså här att de bedöms på olika 

etiska grunder. Medan debatten kring prostitution fokuserar på köparen, och ser 

denne som ett hinder för jämställdheten mellan kvinnor och män, är det inte lika 

tydligt gällande surrogatmödraskap vad som kan anses etiskt godtagbart. Som 

sakfråga bedöms det således inte som en fråga om jämställdhet, utan som något 

som kan innebära exploatering av kvinnor och köpslående med barn. Dessa per-

spektiv utvecklas vidare i undersökningen av primärmaterialet.  
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4 Teori och metod 

4.1 Teori 

Då denna uppsats ämnar att undersöka debatten bakom det aktuella rättsläget kring pro-

stitution och surrogatmödraskap har jag valt en teoretisk utgångspunkt som fokuserar på 

rättsstatens framväxt och intressen. I detta fall kommer det göras ur ett radikalfeminis-

tiskt perspektiv. Ett feministisk synsätt är essentiellt för att skapa relevans för jämförel-

sen av den offentliga debatten avseende prostitution och surrogatmödraskap. Det valda 

teoretiska perspektivet formar synen på primärmaterialet i denna undersökning, och är 

således essentiellt för de slutsatser som dras. 

Följande teoriavsnitt är format utefter Catharine MacKinnons perspektiv på 

rättsstaten som en patriarkal institution. MacKinnon är en av de mest framstående nam-

nen inom feministisk rättslära. Hon har skrivit mycket om prostitution, där hon som ra-

dikalfeminist använder sig av liknande argumentation som den med vilken regeringen 

motiverade införandet av sexköpslagen. Varav jag anser att hennes teoretiska perspektiv 

har ytterligare relevans i att appliceras på primärmaterialet. Det är viktigt att notera att 

MacKinnons texter som specifikt berör staten och rättsväsendet är skrivna ur en ameri-

kansk kontext, vars rättstradition skiljer sig från den svenska. Dock anser jag att Mac-

Kinnons övergripande argumentation är applicerbar även i en svensk kontext, eftersom 

den fokuserar på de patriarkala strukturer under vilka rättsväsendet är format, och vilka 

konsekvenser detta får avseende dess intressen. För att belysa giltigheten i MacKinnons 

argument även för den svenska kontexten används Genusforskning inom juridiken , av 102

Eva-Maria Svensson.  

Teorin grundar sig på två olika texter av MacKinnon, som har valts ut för att 

skapa en teori som ger en vid förståelse för den rättsstat ur vilken lagar växer fram, och 

framförallt hur kvinnors intressen tolkas och bemöts inom denna. Dessa är Toward a 
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Feminist Theory of the State  samt Are women human?: and other international dialo103 -

gues.  För att konkretisera det teoretiska perspektivets funktion i undersökningen har 104

jag utefter dessa två texter utformat två huvudsakliga premisser, som följer ur rättssta-

tens utformning, vilka appliceras i analysen av primärmaterialet. För att ytterligare 

främja teorins roll i denna undersökning kommer det teoretiska perspektivet även kom-

pletteras med Janice G. Raymonds artikel ”Reproductive Gifts and Gift Giving: The Al-

truistic Woman.”  Ur denna artikel utformas ytterligare en premiss som är essentiell 105

för att förstå surrogatmödraskap, och då främst altruistiskt sådant, som praktik i en pat-

riarkal kontext. Raymonds argumentation fokuserar specifikt på surrogatmödraskap, 

men implementerar samma historiska perspektiv som MacKinnon. 

En essentiell utgångspunkt för samtliga premisser är insikten att systemen vi 

lever under utformades i en tid då kvinnor inte hade rösträtt, eller samma rätt till utbild-

ning som män , och de upprätthålls än idag under patriarkala strukturer med hot om 106

sexuellt våld, tystnad, och bristande representation. Trots detta anses de legitima i sin 

strävan att representera kvinnors intressen.  Nedanstående tre premisser som framta107 -

gits ur det teoretiska perspektivet är alla beroende av denna utgångspunkt i förståelsen 

av hur de kommit till stånd, och vilka konsekvenser de kan få i en praktisk kontext. 

4.1.1 Den manliga ståndpunkten ses som neutral 

I patriarkala samhällen dominerar den manliga ståndpunkten. Faktum är att den manliga 

dominansen är så global att den ses som såpass given, så neutral, att den inte ens be-

döms vara en ståndpunkt. Det är den ”objektiva” utgångspunkten utefter vilken samhäl-

let, och lagen, är format och formas. Således legitimeras och osynliggörs den manliga 

dominansen genom dess influenser över lagen, och därigenom över samhället.  I libe108 -

rala, demokratiska stater ses lagen som neutral, abstrakt, upphöjd, och genomträngande; 
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samtidigt som den institutionaliserar mäns makt över kvinnor, och institutionaliserar 

makt i dess manliga form. Sett ur ett feministiskt perspektiv menar MacKinnon att man-

liga värden upphöjs genom lagen till att ses som en neutral tolkning av relationen mel-

lan lagen och den levda verkligheten. Denna insikt är grundläggande i att förstå lagens 

verkan och dess syften.  109

4.1.2 Ojämställdhet i samhället omvandlas till jämställdhet i lagen 

I stater där könsdiskriminering är lagligt förbjuden, och där således insikten finns att 

kvinnor och män inte är jämställda, kan inte lagen verka utan samhällsförändring. Om 

laglig jämställdhet ska bli meningsfull krävs att de verkliga problemen identifieras, och 

att könsdiskriminering fastslås som ett betydande problem. Målet är att genom lagen 

kunna konfrontera de ojämlikheter som rör kvinnor för att kunna förändra dem. 

För att detta ska bli möjligt måste lagen fokusera på de oförrätter kvinnor upp-

lever i egenskap av att de är kvinnor, inte i den mån de inte är män. Detta inkluderar ex-

empelvis problem såsom våldtäkt, sexuell misshandel, hustrumisshandel, och prostitu-

tion.  Lagen måste sträva efter att skapa jämställdhet där jämställdhet inte existerar, 110

inte utgå från att vi redan lever i ett jämställt samhälle. När lagen säger sig vara ”neu-

tral” reflekterar den egentliga den manliga, hegemoniska ståndpunkten.  Att i lagen 111

tolka jämställdhetsproblematik som en fråga om likhet och olikhet, som löses genom att 

behandla de som är dig lika likt, och de som är dig olika olikt, ger kvinnor tillgång till 

vad män redan har, när de är som män. Något som prioriterar kraven hos de kvinnor 

vars omständigheter redan är mest lika männens; det vill säga de mest privilegierade 

kvinnorna.  Jämställdhetslag i sin traditonella form kan således inte bemöta de mest 112

systematiska sociala könsskillnaderna: mäns våld mot kvinnor, kvinnors segregering in i 

lägre betalda yrkesgrupper, det enorma antalet våldtäkter och våldtäktsförsök där ingen 

gärningsman åtalas eller fälls, hustrumisshandel, prostitution, och andra former av våld 

mot kvinnor som går obesvarade av majoriteten av världens regeringar. Eftersom detta 
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är händelser som i en övervägande majoritet drabbar kvinnor ses de inte som jämställd-

hetsproblem när en utgår från doktrinen som baserar jämställdhet på kvinnors likhet el-

ler olikhet från män. Istället ses de som uttryck för en könsskillnad, som placerar det 

utanför jämställdhetslagen. För att jämställdhetslag ska kunna bidra till jämställdhet i 

praktiken måste vi ha ett mer substantiellt och mindre abstrakt tillvägagångssätt, som 

inkluderar könsskillnader som en del av jämställdhetsproblematiken.   113

4.1.3 Surrogatmödraskap är beroende av den altruistiska kvinnan 

Vid en analys av surrogatmödraskap är det essentiellt att se till den roll kulturens värde-

ringar och begränsningar spelar i att forma dessa arrangemang, och den rådande distink-

tionen mellan altruistiskt och kommersiellt sådant. Inom surrogatmödraskap är systemet 

beroende av kvinnor som den altruistiska parten; som den som ger av sin kropp och 

dess funktioner till någon annan. Denna outforskade acceptans av kvinnor som gåvogi-

vare menar Raymond står i stark relation till patriarkala traditioner där kvinnor åter-

kommande ses som gåvor i andra kulturella kontexter, såsom sex och äktenskap. Kvin-

nors personliga och sociala plikt att ge, genomsyrar och formar kontexten även för re-

produktiva gåvor.  Altruism utgör en etisk standard och ses som mer moraliskt och 114

lagligt lämpligt än så kallade kommersiella surrogatarrangemang. Altruismens domi-

nans i reproduktiva sammanhang utgör en moralisk hyllning av kvinnors altruism; 

kvinnor förväntas inte endast respektera andras rättigheter, utan även möta andras be-

hov. 

Kvinnor lever under en annan moralisk standard än män, där kvinnors plikt att 

tillgodose andras behov hyllas. Den kontrasterande sidan i diskussonen kring den altru-

istiska kvinnan är mannens själv-intresse, som i surrogatmödraskap rationaliseras som 

strävan efter genetisk fortlevnad och ”biologiskt fullbordande”. Raymond påpekar att 

detta inte innebär att alla kvinnor är altruistiska, eller alla män själviska. Det visar dock 

på en moralisk dubbelstandard i en kulturell kontext där män som grupp sätter agendan 

och kvinnor lever ut den under strukturell diskriminering.  Kvinnor värderar omvård115 -
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nad för att män har värderat kvinnor utefter den omvårdnad de gett dem. Altruism har 

således varit ett av de mest effektiva hindren för kvinnors krav på självbestämmande, 

och istället hållit dem bundna till traditionella roller och förväntningar. Altruism inom 

reproduktiva arrangemang måste därmed analyseras utifrån de ojämställda och könsspe-

cifika sociala omständigheter där dessa tar plats; kvinnor fattar sina beslut under be-

gränsningar de är maktlösa att förändra.  Moraliska värderingar av altruistiskt surro116 -

gatmödraskap måste grundas på kvinnors ställning i samhället, då det är en könsspecifik 

fråga. Istället för att romantisera det som ädelt när kvinnor i så kallade altruistiska ar-

rangemang återigen förväntas vara självuppoffrande.  117

4.2 Metod 

För att bidra med förståelse kring innebörden och funktionen av en idéanalys inleds me-

todavsnittet med en övergripande redogörelse för idéanalyslära, för att sedan gå in mer 

specifikt på den innehållsliga idéanalysen som används i denna undersökning. Denna 

kommer att operationaliseras genom ett argumentationsanalytiskt angripssätt, vilket ut-

vecklas nedan.  

I denna undersökning används en idéanalytisk metod. Även om denna under-

sökning ämnar att kritisera den offentliga debatten rörande surrogatmödraskap, har jag 

valt att inte använda mig av kritisk ideologianalys, som är ställningstagande. Syftet 

inom kritisk ideologianalys är att jämföra olika inslag i en dominerande ideologi med en 

yttre verklighet.  Något som skulle kunnat lämpa sig vid denna undersökning, hade 118

den endast fokuserat på surrogatmödraskap. Då denna uppsats kärna dock ligger i jäm-

förelsen av debatten kring prostitution och surrogatmödraskap anser jag att en innehålls-

lig idéanalys, som främst fokuserar på logiken i en politisk ideologisk argumentation , 119

är bättre lämpad för ändamålet. Inte heller en klassisk argumentationsanalys skulle vara 

lika passande. Detta eftersom jag inte endast vill analysera argumenten i debatten, utan 
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snarare strävar efter att skönja de etiska och moraliska idéer och uppfattningar som lig-

ger bakom argumentationen. Vidare är den innehållsliga idéanalysen avsedd att analyse-

ra politiska budskap , således är primärmaterialet i denna undersökning väl lämpat för 120

en sådan metod.  

Jag har valt att utgå ifrån vad Evert Vedung kallar innehållslig idéanalys, uti-

från boken Det rationella politiska samtalet: hur politiska budskap tolkas, ordnas och 

prövas.  Vedung skriver, att i en innehållslig idéanalys är fokus på det informativa in121 -

nehållet i de politiska budskapen. De kan uppfattas som teser, med skäl för eller emot 

dessa teser. Den innehållsliga idéanalysen syftar således till att vara giltighetsprövande, 

genom analysen av teserna och skälen.  Denna prövning ska avgöra om innehållet i ett 122

visst budskap är systematiskt, klart, relevant, konsistent, logiskt giltig samt empiriskt 

hållbart. Vidare innebär det att en ska sträva efter att utpeka bristande systematik, oklar-

heter, irrelevanta argument, eventuella uteslutningar av skäl som är relevanta för ämnet, 

motsägelser och felslut, osanningar, bristfälligt underbyggda verklighetsomdömen, och 

bristfälligt underbyggda värdeomdömen.  Innehållslig idéanalys kan implementeras på 123

olika sätt, en tydlig distinktion är huruvida undersökningen fokuserar på aktören som 

står bakom ståndpunkterna och argumenten, eller om fokus istället är på bärkraften i 

argumenten och ståndpunkterna i sig.  Denna undersökning ämnar att ägna sig åt det 124

senare, då avsändaren är densamma i debatten kring prostitution och surrogatmödraskap 

som presenteras i primärmaterialet.  

För att kunna applicera metoden på materialet krävs vidare ett analysschema, 

som möjliggör för syntetisering, rensning, ordning och konfrontation. Analysschemat i 

denna undersökning är utformat efter fyra olika argumentgrupper. Dessa är baserade på 

de argument som används i primärmaterialet, såväl som utefter idéer som framkommer i 

teorin. Tillsammans bildar dessa ett klassifikationssystem utefter vilket primärmaterialet 

undersöks.  Detta främjar jämförelsen mellan prostitution och surrogatmödraskap, då 125
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det ger dem gemensamma jämförelsepunkter. Följande fyra argumentgrupper kommer 

användas för att klassificera argument och ståndpunkter i undersökningen: synen på den 

prostituerade respektive surrogatmodern och hennes situation, synen på köparen inom 

prostitution, respektive de tilltänkta föräldrarna vid surrogatarrangemang, prostitutio-

nens respektive surrogatarrangemangs relation till samhället, samt lagens roll i att mot-

verka prostitution respektive surrogatarrangemang. Giltighetsprövningen av argumenten 

och ståndpunkterna i primärmaterialet kommer utgå från det teoretiska perspektivet 

samt tidigare forskning.  

Undersökningen kommer således inledas med att primärmaterialet sorteras i 

enlighet med de valda argumentgrupperna. Här rensas de relevanta argumenten för re-

spektive kategori avseende prostitution och surrogatmödraskap ut och struktureras upp. 

I nästa led av undersökningen, 5.2, genomförs sedan prövningen av bärkraften i argu-

mentationen, där dessa konfronteras med hjälp av forskningsöversikten, den svenska 

kontexten, samt teorin.  
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5 Analys av primärmaterialet 

Följande undersökning kommer att genomföras i två steg. I det inledande steget sorteras 

materialet i enlighet med de valda argumentgrupperna, där de tongivande teserna och 

argumenten för varje kategori avseende prostitution respektive surrogatmödraskap pre-

senteras. På grund av denna undersöknings omfång i relation till primärmaterialet är det 

nödvändigt att göra ett urval; att inkludera samtliga argument som går att återfinna i 

primärmaterialet skulle bli för omfattande för denna studie. I mitt urval av argument och 

teser har jag gjort en avvägning baserad på de dominerade argumenten som går att ur-

skilja i materialet, samt de argument där det finns beröringspunkter mellan prostitution 

och surrogatmödraskap. I det andra steget av undersökningen appliceras det teoretiska 

perspektivet samt tidigare forskning för att driva giltighetsprövningen av det som fram-

kommer i undersökningens första steg. Då båda rättslägen samt kringliggande debatt har 

vuxit fram i samma kontext, om än inte under samma tid, tas ingen hänsyn till eventuel-

la kontextuella skillnader i jämförelsen. 

5.1 Teser och argument i den offentliga debatten 
kring prostitution och surrogatmödraskap  

I detta avsnitt sorteras primärmaterialet utefter de valda argumentgrupperna, för att ur-

skilja de tongivande teserna samt argumenten i respektive text. Denna systematisering 

är nödvändig för att möjliggöra nästa steg i undersökningen, 5.2, där teserna och argu-

menten för prostitution respektive surrogatmödraskap sedan analyseras och kompareras 

mer ingående. Många av argumenten går in i varandra, men för att tydliggöra undersök-

ningen har jag försökt särskilja dem i den mån det är möjligt. Varje kategori inleds med 

debatten kring prostitution, sedan surrogatmödraskap, och avlutas med en jämförelse av 

de två där eventuella skillnader och likheter i argumentationen tydliggörs.  
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5.1.1 Synen på den prostituerade respektive surrogatmodern och 
hennes situation 

I följande avsnitt undersöks hur den prostituerade respektive surrogatmodern och hen-

nes situation talas om i de offentliga dokument som utgör primärmaterialet. Hur dessa 

utmålas i en debatt har stort inflytande på hur vi tolkar problematiken som rör deras si-

tuation; är de offer för exploatering och diskriminerande strukturer, individer som fattat 

egna, välgrundade och kompetenta beslut, eller kanske något helt annat? Syftet med det-

ta avsnitt är att klargöra vilken roll den prostituerade samt surrogatmodern tillskrivs, i 

den övergripande diskussionen. 

Utgångspunkten för införandet av sexköpslagen var insikten att den prostitue-

rade utgör den svagare parten inom sexhandeln, som utnyttjas  av andra som vill till126 -

fredsställa sin egen sexualdrift.  Denna förståelse är grundläggande för argumentatio127 -

nen kring prostitution i den svenska offentliga debatten. De kvinnor som befinner sig 

inom prostitution konstateras ofta ha fått en dålig start i livet; sociala problem och miss-

bruk anges ofta vara orsaker som driver individer till att prostituera sig, såväl som möj-

ligheten till att tjäna pengar. Kopplingar görs även till de som befinner sig inom prosti-

tution som en konsekvens av människohandel.  Regeringen konstaterar i skrivelsen att 128

arbetet ska utgå från de utsattas behov och situation, och att insatser för att bekämpa 

prostitutionen måste göras utifrån ett rättsligt, ett socialt och ett jämställdhetsperspektiv, 

samt ha sin utgångspunkt i de mänskliga rättigheterna. Fattigdom, brist på jämställdhet 

och respekt för mänskliga rättigheter, låg arbetsnivå och arbetslöshet konstateras samt-

liga vara orsaker som gör att människor hamnar i prostitution.  Prostitution ses som ett 129

allvarligt hinder för de utsattas möjlighet att åtnjuta sina mänskliga rättigheter, och be-

skrivs som ett sexuellt utnyttjande av den prostituerade.  I skrivelsen presenteras en 130

handlingsplan som syftar till att bekämpa prostitutionen i Sverige och människohandel 
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för sexuella ändamål, samt att ge de utsatta individerna det skydd och stöd de 

behöver.  131

Utgångspunkten för den utredning som utgör primärmaterialet för denna un-

dersökning avseende surrogatmödraskap är att surrogatmödraskap, om det tillåts, ska 

vara altruistiskt. Dock bemöts även kommersiellt surrogatmödraskap i utredningens 

analys.  Den tongivande tesen i argumentationen kring surrogatmodern är att hon, 132

oavsett skälen till att ställa upp som surrogatmoder, inte nödvändigtvis exploateras ge-

nom en sådan praktik. Vid kommersiella surrogatarrangemang menar utredningen att 

människovärdesprincipen kan anföras; denna förbjuder att en människa endast ses som 

ett medel för någon annans mål. Samtidigt skriver de att en kvinna som tar emot betal-

ning för sin insats som surrogatmoder kan ha egna skäl för det, och att det även kan ge 

henne tillfredställelse. I ett sådant fall menar de att en kan hävda att hon inte enbart är 

ett medel för någon annans mål, utan även agerar för sin egen skull. Detta resonemang 

menar de går att hävda även om kvinnan agerar för att uppnå ekonomisk vinning, och 

att argumentet om människovärdesprincipen därmed inte är helt oproblematiskt.  Att 133

en kvinna agerar av ekonomiska skäl anser inte utredningen innebär att hon nödvän-

digtvis blir exploaterad, då det skulle innebära att allt en företar sig av ekonomiska skäl 

skulle vara exploatering, vilket de konstaterar inte är sant.  Den följande argumenta134 -

tion tjänar således till att avväga risken för eventuell exploatering av surrogatmodern, 

och huruvida den är tillräcklig för att surrogatmödraskap inte bör tillåtas i Sverige. 

I utredningen används begreppet surrogatmor för att hänvisa till en kvinna som 

åtar sig att bära ett barn för någon annans räkning.  Trots att det inte behöver innebära 135

exploatering motsätter sig utredningen kommersiellt surrogatmödraskap, då det såväl i 

Sverige som internationellt finns en utbredd samsyn om att människokroppen och dess 

delar inte får ge upphov till vinning. Utredningen menar således att det skulle framstå 

som inkonsekvent att införa en reglering som tillåter kommersiellt surrogatmödraskap, 

och samtidigt upprätthålla förbudet mot handel med organ och könsceller.  Enligt ut136 -
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redningen kan surrogatmödraskap vidare utgöra en form av handel med kvinnors krop-

par, oberoende av om de inblandade personerna tar skada eller ej, och oberoende av om 

de har lämnat ett fritt och informerat samtycke. De menar att Sverige bör ta avstånd från 

förfaranden som utgör handel med kvinnors kroppar, och att det kan diskuteras om 

kommersiella surrogatarrangemang är förenliga med artikel 6 i FN:s konvention om av-

skaffande av all slags diskriminering av kvinnor, vilken innefattar ett förbud mot handel 

med kvinnor. Vidare konstaterar utredningen att det genom ett tillåtande av kommersi-

ellt surrogatmödraskap finns en risk att kvinnor i en utsatt situation tvingas till surroga-

tarrangemang, exempelvis av ekonomiska skäl, och att det således finns risk för exploa-

tering av kvinnor. Detta vinstintresse kan även göra att en kvinna känner sig tvingad att 

lämna ifrån sig barnet. I vissa situationer kan det även vara så att kvinnor tvingas ställa 

upp som surrogatmödrar på grund av andras vinstintresse, och således köps och säljs för 

att främja andra ekonomiskt.  Utredningen nämner att det vid surrogatarrangemang i 137

Indien förekommer inskränkningar av surrogatmödrarnas handlingsfrihet, och andra 

villkor som starkt kan ifrågasättas. De nämner även att det i dessa områden med utbredd 

fattigdom och låg utbildningsgrad för kvinnor väcker frågor om exploatering av perso-

ner i en utsatt situation, och om kvinnornas möjlighet att lämna ett informerat 

samtycke.  138

Utredningen ställer sig även frågan om det av etiska och principiella skäl kan 

godtas att en kvinna utsätts för de fysiska och medicinska risker som är förknippade 

med att vara surrogatmor.  De konstaterar att dessa fysiska och medicinska risker och 139

olägenheter i sig inte är oacceptabla, under förutsättning att kvinnan har lämnat ett fritt 

och informerat samtycke. De ifrågasätter dock huruvida det är möjligt att säkerställa om 

sådant samtycke har lämnats, och inte är föranlett av påtryckningar, känslor av inre 

tvång eller kommersiella motiv.  De skriver att det finns en risk att kvinnor utsätts för 140

påtryckningar eller känner tvång att hjälpa närstående, inte minst mot bakgrund av att 

”det kan finnas kvar vissa kulturella förväntningar om att kvinnor ska vara vårdande och 

självuppoffrande.”   141
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De bemöter även argumentet att surrogatmödraskap skulle utgöra ett hot mot 

kvinnors rätt att bestämma över sin egen kropp, och fastslår att det finns en risk för att 

surrogatmödrar har svårt att hävda sin självständighet, exempelvis i fråga om abort.  142

Utredarna fastställer att surrogatmödraskap står i strid med den kroppsliga integriteten 

hos kvinnan om det innebär tvingande regler om hur hon ska leva sitt liv, vad hon får 

äta och dricka, och så vidare. De skriver att sådant måste betraktas som oacceptabelt 

från svenska utgångspunkter.  Utredningen konstaterar att surrogatmödrar måste ha 143

samma rätt till integritet, autonomi och självbestämmande som andra gravida kvinnor, 

inbegripet rätten att välja abort.  Vad gäller risken för försämrad kvinnosyn vid ett 144

eventuellt tillåtande av altruistiskt surrogatmödraskap skriver utredningen att det kan 

finnas en viss risk för en konservering av en traditionell kvinnosyn, men att risken inte 

är sådan att den skulle utgöra ett tungt skäl mot ett tillåtande av altruistiskt surrogat-

mödraskap. Risken för att det sker en dold kommersialisering menar de dock i förläng-

ningen kan leda till en syn på kvinnor som handelsvaror, vilket de bedömer vore starkt 

negativt.  145

Något som blir tydligt i primärmaterialet är att det förekommer en skillnad i språkbruket 

som används i relation till den prostituerade och surrogatmodern. Den prostituerade är 

någon som utnyttjas av andra som vill tillfredsställa sin egen sexualdrift. Surrogatmo-

dern är däremot någon som åtar sig att bära ett barn för någon annans räkning. Genom-

gående i utredningen refereras surrogatmodern till som någon som för någon annans 

skull gör ett åtagande.  Hon beskrivs även som att hon gör en insats för någon an146 -

nan , och att om hon själv utvinner viss tillfredställelse från arrangemanget är hon inte 147

enbart ett medel för någon annans mål. Denna slutsats utgår dock endast från kvinnans 

perspektiv; att hon för sig själv inte endast är ett medel för den andre partens mål. De 

tilltänkta föräldrarna kan dock fortfarande se surrogatmodern endast som ett medel. 

Medan bedömningen av prostitution i Sverige ska drivas av ett jämställdhetsperspektiv, 
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drivs utredningen av surrogatmödraskap istället av bedömningen att det inte nödvän-

digtvis är en praktik som exploaterar kvinnor. Genom sexköpslagen framkommer att 

samtycke inte kan lämnas vid sexuella förbindelser om detta samtycke är underbyggt av 

pengar. Vad gäller surrogatmödraskap fastslår utredningen att oavsett om surrogatmo-

derns motiv är ekonomiskt eller ej innebär det inte nödvändigtvis att hon bli exploate-

rad, då hon fortfarande kan få personlig tillfredställelse genom ett sådant arrangemang.  

I nästa del av undersökningen undersöks hur sexköparen respektive de tilltänk-

ta föräldrarna utmålas i den offentliga debatten.  

5.1.2 Synen på köparen inom prostitution, respektive de tilltänkta 
föräldrarna vid surrogatarrangemang 

På samma sätt som berättelsen om den prostituerade och surrogatmodern influerar vår 

tolkning av respektive praktik, har även porträtterandet av den andre parten en betydan-

de roll i detsamma. Nedan klarläggs hur argumentationen kring den som köper sex, re-

spektive de tilltänkta föräldrarna, är utformad i den offentliga debatten avseende prosti-

tution och surrogatmödraskap.  

Köparen inom prostitution benämns i propositionen till sexköpslagen som 

könsköpare. En grundläggande faktor för lagens utformning är att majoriteten av de som 

köper sex är män, och majoriteten av de som säljer är kvinnor.  Fokus i arbetet mot 148

prostitution, och problematiken med densamma, läggs således på köparen. Då det är 

denne som upprätthåller prostitutionen, såväl som människohandeln för sexuella ända-

mål, genom sin efterfrågan.  Detta är den drivande tesen i argumentationen gentemot 149

sexköparen i den offentliga debatten. De som köper sex konstateras i propositionen inte 

avvika från genomsnittsmannen när det gäller yrke, ekonomi eller civilstånd. Däremot 

är han enligt utredningen avvikande när det gäller inställningen till sexualitet och kvin-

nor.  I regeringens skrivelse från 2008, som innefattar en handlingsplan mot prostitu150 -

tion och människohandel för sexuella ändamål, konstateras att; ”Insatser för att motver-
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ka efterfrågan av köp av sexuella tjänster är avgörande för att komma tillrätta med pro-

blemen.”  151

Det grundläggande skälet till att det finns anledning att överväga ett tillåtande 

av surrogatmödraskap är enligt utredningen en önskan om att minska lidandet hos per-

soner som är ofrivilligt barnlösa.  De beskriver det som troligt att det finns personer i 152

Sverige som vill genomgå surrogatarrangemang, men som inte vill eller kan genomföra 

sådana i andra länder på grund av etiska invändningar eller ekonomiska begränsningar. 

Samtidigt kan det också finnas personer som hellre vill genomföra ett arrangemang i 

utlandet. Den barnlängtan och den sorg över barnlöshet som individer tillhörande båda 

dessa grupper upplever måste tas på samma allvar som andra ofrivilligt barnlösa perso-

ners, fastslår utredningen. Ett tillåtande av altruistiskt surrogatmödraskap i Sverige skul-

le kunna innebära en möjlighet för vissa av dessa att bli föräldrar. Därav finns det enligt 

utredningen beaktansvärda skäl för att överväga ett tillåtande av altruistiskt surrogat-

mödraskap.   153

Begreppet tilltänkta föräldrar används i utredningen för att hänvisa till den el-

ler de som avses ta emot och uppfostra ett barn som någon annan burit för deras räk-

ning.  Utredningen har gjort en genomgång av ärenden från ett antal tingsrätter, och 154

kunnat konstatera att svenska myndigheter och domstolar i regel har medverkat till att 

personer som fått barn med hjälp av en surrogatmor i utlandet har kunnat bli rättsliga 

föräldrar i Sverige.  Utredningen skriver, att kommersiellt surrogatmödraskap måste 155

ifrågasättas med hänsyn till barns rättigheter och förbudet mot handel med barn, och 

hänvisar till barnkonventionen och tilläggsprotokollet om handel med barn, barnprosti-

tution och barnpornografi, vilket Sverige har ratificerat.  Utredningen konstaterar vi156 -

dare, att om surrogatmödraskap ska tillåtas måste surrogatmodern ha rätt att ångra sig 

när barnet väl är fött, och få behålla det. De menar dock samtidigt att en sådan ångerrätt 

är problematisk på flera sätt, bland annat då det innebär att de tilltänkta föräldrarna mås-

te leva i ovisshet under hela graviditeten. De skriver även att en fördröjning av över-
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lämnandet kan vara ångestskapande för de tilltänkta föräldrarna, och skada anknytning-

en mellan dem och barnet.  157

Som framkommer i ovanstående argumentation intas olika perspektiv gällande sexköpa-

re och ofrivilligt barnlösa i debatten kring prostitution respektive surrogatmödraskap. 

Utgångspunkten för synen på köparen inom prostitution är att denne upprätthåller pro-

stitution genom efterfrågan, och är avvikande i sin syn på sexualitet och kvinnor. Han 

benämns även som könsköpare, där fokus genom begreppsanvändningen är på vad som 

köp och säljs inom prostitution. I utredningen gällande surrogatmödraskap benämns 

istället den andre parten som de tilltänkta föräldrarna. I denna begreppsanvändning är 

således inte fokus på vad det är som köps eller ”hyrs” i kommersiella arrangemang, eller 

nyttjas i ett altruistiskt sådant; det vill säga ett barn eller en livmoder. Istället är fokus på 

vad ofrivilligt barnlösa önskar att bli genom sådana arrangemang. Utgångspunkten i de-

batten kring surrogatmödraskap är inte heller att de tilltänkta föräldrarna upprätthåller 

en sådan industri genom efterfrågan, utan på att det finns en önskan att minska lidandet 

hos ofrivilligt barnlösa.  

Vad som gör prostitution såväl som surrogatmödraskap så angeläget är kanske 

inte främst de specifika individer som är involverade i dessa praktiker, utan vad prakti-

kerna i sig kan få för större konsekvenser för samhället och allmänheten. Detta perspek-

tiv intas i nedanstående del av undersökningen.  

5.1.3 Prostitutionens respektive surrogatarrangemangs relation till 
samhället   

Detta avsnitt utreder vilka effekter prostitution respektive surrogatmödraskap bedöms 

ha på samhället enligt den offentliga debatten, och vilken roll samhället har i strävan att 

motverka respektive praktik. Redan här är det dock av intresse att utpeka en väsentlig 

skillnad i argumentationen. Inom prostitution utgör samhället en betydande tredje part; 

samhällets inställning till prostitution bedöms vara av betydelse för såväl den allmänna 

kvinnosynen som det förebyggande arbetet. Inom surrogatmödraskap utgör istället den 

främsta tredje parten det resulterande barnet av transaktionen mellan surrogatmodern 
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och de tilltänkta föräldrarna, vars rättigheter bedöms vara av främsta vikt vid utforman-

det av praktikens reglering. Dessa skilda omständigheter får givetvis konsekvenser för 

den påföljande argumentationen.  

Prostitution fastställs i propositionen vara en icke-önskvärd samhällsföreteelse, 

som medför skador för de enskilda individerna såväl som samhället. Skadorna för sam-

hället inbegriper bland annat det faktum att det kring de prostituerade förekommer en 

omfattande kriminalitet av olika slag; däribland narkotikahandel, koppleriverksamhet, 

och misshandel. Det anses även vara en samhällsangelägenhet att prostitutionen bekäm-

pas, då de prostituerade i allmänhet befinner sig i en mycket svår social situation. Ge-

nom att kriminalisera köp av tillfälliga sexuella förbindelser markeras således samhäl-

lets inställning till denna fråga.  Prostitution och människohandel för sexuella ända158 -

mål beskrivs av regeringen som ett allvarligt hinder för social jämlikhet, jämställdhet 

mellan könen och för de utsattas möjlighet att åtnjuta sina mänskliga rättigheter.  En 159

viktig del i det generella förebyggande arbetet konstateras av regeringen vara ökad kun-

skap om prostitution och människohandel för sexuella ändamål.  Genom informa160 -

tions- och utbildningsinsatser vill regeringen skapa en attitydförändring, som kan före-

bygga och motverka köp av sexuella tjänster i Sverige och utomlands.  Goda kunska161 -

per bedöms generellt som avgörande för att kunna utforma åtgärder för att motverka 

prostitution och människohandel för sexuella ändamål, såväl nationellt, som internatio-

nellt.  162

Argumenten till stöd för tillsättandet av utredningen av surrogatmödraskap i 

Sverige har fokuserat på ett flertal olika aspekter. Bland dessa är att frågan är komplice-

rad, att ett ställningstagande förutsätter mer kunskap och forskning, och att det inte är 

självklart vad som är etiskt godtagbart.  Utredningen konstaterar att samhället, så långt 163

som möjligt, måste skapa garantier för att barnet som resulterar av ett surrogatarrange-

mang får växa upp under goda förhållanden och får sina rättigheter tillgodosedda, ex-

empelvis rätten om att få kännedom om sitt genetiska och biologiska ursprung. Utifrån 
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ett vidare perspektiv skriver de att det kan hävdas att surrogatmödraskap kan påverka 

samhälleliga normer och värderingar, samt andra samhälleliga intressen.  De specifi164 -

cerar dock inte på vilket sätt. Utredningen fastställer att det vid bedömningen kring 

huruvida surrogatmödraskap bör tillåtas är viktigt att ta hänsyn till andra faktorer än den 

enskilda kvinnan; exempelvis vilken betydelse ett tillåtande av surrogatmödraskap kan 

ha för synen på kvinnor i samhället.  De konstaterar bland annat att det med hänsyn 165

till vad som framkommer i olika studier inte är rimligt att påstå att surrogatmodern alltid 

enbart är ett medel för någon annans mål, utan kan göra det för sin egen tillfredställelse. 

De menar dock att en, som många debattörer gör, kan problematisera det faktum att 

samhället inte är jämställt, och att detta kan påverka kvinnors val och möjligheter.  166

Utredningen konstaterar även att det inte är godtagbart att surrogatarrangemang äger 

rum för vinnings skull, och att samhället därför bör motverka kommersiella surrogatar-

rangemang.  167

Som framkommer ovan finns det i den offentliga debatten tydliga etiska riktlinjer gäl-

lande prostitution, men desto otydligare för surrogatmödraskap. Då skrivelsen som är en 

del av det undersökta materialet gällande prostitution innefattar en handlingsplan för 

motverkan av prostitution, och motsvarande inte finns för surrogatmödraskap i Sverige 

idag, finns inte lika tydliga rekommendationer för samhällsinsatser för den senare. Vad 

vi kan konstatera utifrån ovanstående argumentation är dock att prostitution ses som 

direkt skadligt för samhället, och särskilt jämställdheten mellan könen. I debatten kring 

surrogatmödraskap bedöms surrogatmödraskap dock inte vara ett betydande hinder för 

jämställdhet; som framkom i 5.1.1, där risken för en konservering av en traditionell 

kvinnosyn inte bedömdes som ett tungt skäl mot ett tillåtande av praktiken. De konstate-

rar även att det kan hävdas att surrogatmödraskap kan påverka samhälleliga normer och 

värderingar, utan att specificera vilka, och att en kan problematisera det faktum att sam-

hället inte är jämställt, och att detta kan påverka kvinnors val och möjligheter. Medan 

sexköpslagen och kringliggande debatt implementerar denna problematisering, nämns 
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det endast gällande surrogatmödraskap som ett perspektiv som kan intas. Istället be-

döms samhället främst vara av betydelse i att säkra att det tillkomna barnet växer upp 

under goda förhållanden, samt i att motarbeta kommersiella arrangemang. 

Utredningens bedömning av samhällets ansvar avseende surrogatarrangemang 

utvecklas vidare i nedanstående avsnitt, där fokus är på lagens roll i relation till prostitu-

tion och surrogatmödraskap.  

5.1.4 Lagens roll i att motverka prostitution respektive surrogatar-
rangemang 

Den kanske viktigaste orsaken till de skilda rättslägena för prostitution och surrogat-

mödraskap är de olika attityderna gentemot lagen och dess funktioner i respektive de-

batt. Detta avsnitt avser bringa klarhet i hur dessa attityder ser ut, och hur de tolkar och 

framställer lagens roll. 

I propositionen till sexköpslagen framgår att dess syfte är att fylla en norm-

bildande funktion, och klargöra att prostitution inte är socialt acceptabelt. Risken för 

upptäckt, polisutredning och rättegång konstateras utgöra en starkt avhållande faktor för 

många av de som köper sex.  En kriminalisering avsågs främja bekämpningen av pro168 -

stitutionen och dess skadeverkningar, på ett mer effektivt sätt än vad som tidigare varit 

möjligt. I propositionen konstateras det att det trots en kriminalisering kan vara svårt att 

kontrollera efterlevnaden av förbudet. Då en kriminalisering bedöms verka avskräckan-

de för många som uppsöker prostituerade anser de dock att en kriminalisering ändå 

skulle få önskvärd effekt.  I propositionen skrivs vidare, att handel med sexuella tjäns169 -

ter har utvecklats till en internationell industri och att för Sverige att införa ett förbud är 

en viktig markering gentemot andra länder för att visa vår ställning i frågan. Det be-

döms även utgöra ett stöd för grupper i andra länder som försöker motarbeta prostitutio-

nen. En kriminalisering ska dock endast utgöra ett komplement till, och inte på något 

sätt ersätta, de sociala insatserna i arbetet mot prostitution.  I skrivelsen fastslås vidare 170

att insatser för att bekämpa prostitutionen måste göras utifrån ett rättsligt, ett socialt och 
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ett jämställdhetsperspektiv, samt ha sin utgångspunkt i de mänskliga rättigheterna och 

präglas av internationell samverkan.  Prostitution har även stark anknytning till män171 -

niskohandel för sexuella mål, och ett samlat arbete för att motverka alla former av män-

niskohandel fastställs utgöra grunden för regeringens politik på området.  I skrivelsen 172

fastslår regeringen att det är viktigt att ha en effektiv och ändamålsenlig lagstiftning, för 

att kunna ge rättsväsendet effektiva verktyg för att bekämpa människohandel och prosti-

tution.  De lyfter även vikten av ett jämställdhetsperspektiv i analysen av sexköpsla173 -

gen och dess effekter.  174

Syftet med utredningen som utgör grunden för denna undersökning var att ta 

ställning till om surrogatmödraskap ska tillåtas i Sverige.  I svensk rätt finns idag inte 175

något uttryckligt förbud mot surrogatmödraskap. Det är dock som en konsekvens av 

regleringen om assisterad befruktning inte tillåtet att utföra assisterad befruktning inom 

den svenska hälso- och sjukvården, i syfte att genomföra ett surrogatarrangemang.  176

Utredningen konstaterar att det inte är godtagbart att surrogatarrangemang äger rum för 

vinnings skull, och att det således inte kan bli aktuellt att införa en reglering som inne-

bär att samhället bidrar eller på annat sätt bejakar att kommersiella arrangemang kom-

mer till stånd i Sverige. Istället bör samhället motverka sådana arrangemang.  De 177

skriver att det vid surrogatarrangemang i utlandet inte finns garantier för att de tillkom-

na barnen får rätt till information om sitt genetiska och biologiska ursprung. Dessutom 

kan det tillkomma rättsliga problem när de tilltänkta föräldrarna vill ta med sig barnet 

till Sverige, bland annat gällande medborgarskap, fastställande av föräldraskap och 

vårdnad. I värsta fall bedöms barnet kunna hamna i en mycket utsatt situation, exempel-

vis om någon part skulle ångra sig under resans gång.   178

Utredningen bedömer att inte heller altruistiskt surrogatmödraskap bör legali-

seras i Sverige. De fördelar som finns med ett kontrollerat förfarande inom den svenska 

hälso- och sjukvården kan endast uppnås om de individer som vill bli föräldrar genom 

!  40

 Skrivelse 2007/08:167, s. 3.171

 Ibid., s. 4.172

 Ibid., s. 22.173

 Ibid., s. 25.174

 SOU 2016:11, s. 360.175

 Ibid., s. 361.176

 Ibid., s. 384.177

 Ibid., s. 403.178



surrogatarrangemang håller sig till den föreskrivna ordningen. Något de inte bedömer 

som troligt, då de som inte skulle få tillgång till det här i Sverige fortfarande skulle ingå 

kommersiella arrangemang i utlandet. Således anser de att det inte finns belägg för att 

påstå att ett tillåtande i Sverige skulle leda till att informella arrangemang eller utlands-

arrangemang skulle upphöra, eller ens minska i antal. Snarare bedöms det finnas en risk 

för ökning, då ett tillåtande av altruistiskt surrogatmödraskap här skulle öka acceptansen 

för praktiken, såväl som allmänhetens medvetande om förfarandet.  179

Trots att det inte ingick i utredningens direktiv att överväga en kriminalisering 

väljer de ändå att bemöta denna fråga, eftersom den ligger så nära de frågeställningar 

som utreds. De ställer sig tveksamma till om det skulle vara lämpligt med ytterligare en 

kriminalisering, såsom att straffbelägga deltagande i kommersiellt surrogatmödraskap, 

och ifrågasätter om en straffsanktion är ett effektivt medel för att motverka det icke 

önskvärda beteendet. Utredningen anser även att deltagande i kommersiellt surrogat-

mödraskap knappast kan anses ha ett så högt straffvärde att det vore befogat med ett 

undantag från kravet på dubbel straffbarhet.  De skriver att det vore anmärkningsvärt 180

om Sverige på det sättet underkände andra staters lagstiftning på ett område där det sak-

nas internationell samsyn. Utifrån ett barnperspektiv bedöms det inte lämpligt att alls 

kriminalisera barnets tillkomst, och straffa barnets föräldrar för det sätt barnet kommit 

till på. Skulle en endast vilja straffbelägga surrogatmödraskap för vinnings skull menar 

utredningen att det vore svårt att definiera det straffbara området, när det gäller vilken 

ersättning som kan leda till straff.  181

Utredningen fastställer alltså att det inte är godtagbart att surrogatarrangemang äger rum 

för vinnings skull, och att samhället således bör sträva efter att motverka dessa. Till 

skillnad från prostitution där en kriminalisering ses såväl som ett komplement till arbe-

tet mot prostitution, som en förutsättning för att det ska få önskad effekt, läggs således 

vid surrogatmödraskap allt ansvar på samhället - exklusive rättssamhället. I relation till 

surrogatarrangemang bedöms inte en kriminalisering vara ett effektivt medel för att 

motverka det icke önskvärda beteendet. Surrogatmödraskap bedöms inte heller ha till-
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räckligt högt straffvärde för att legitimera att frångå kravet om dubbel straffbarhet, trots 

att utredningen konstaterat att såväl barnets som surrogatmoderns rättigheter står på 

spel. Det lämnar det således öppet för svenskar att söka sig utomlands för att ingå såda-

na arrangemang. Det konstateras även i motiveringen av sexköpslagen att det är en vik-

tigt internationell markering för att påvisa Sveriges ställning i frågan. Vad gäller surro-

gatmödraskap vill de dock inte underkänna andra staters lagstiftning på området. Även 

om det senare rör kravet på dubbel straffbarhet är det anmärkningsvärt att synen på Sve-

riges lagstiftning som normerande internationellt skiljer sig betydligt mellan de båda. 

I nästkommande del av undersökningen appliceras teori och tidigare forskning 

på de argument som framkommit i detta avsnitt. Detta kommer bidra till en giltighets-

prövning av argumentationen och ståndpunkterna som kommit till uttryck här.  

5.2 Applicering av det teoretiska perspektivet och 
tidigare forskning 

Av vad som framkommer i 5.1 kan vi konstatera att argumentationen skiljer sig åt be-

tydligt i den offentliga debatten gällande prostitution och surrogatmödraskap. I detta 

avsnitt appliceras teori och tidigare forskning, för att analysera det som framkommit i 

ovanstående del.  

MacKinnon skriver att om laglig jämställdhet ska bli meningsfull krävs att de 

verkliga problemen identifieras; målet är att genom lagen kunna konfrontera de oförrät-

ter kvinnor upplever i egenskap av att de är kvinnor. Sexköpslagen är ett exempel på en 

lag som stiftats ur kvinnors perspektiv, i syfte att främja jämställdheten mellan kvinnor 

och män. Genom denna lag vidkänns således att samhället inte är jämställt, och att lagen 

har en roll i att förändra detta. Vad gäller surrogatmödraskap, där utredningen inte vill 

införa någon lag, appliceras inte heller ett jämställdhetsperspektiv i analysen av prakti-

ken. De talar i vaga termer om att surrogatmödraskap kan vara skadligt för synen på 

kvinnan, och det intar snarare rollen som en könsskillnad  än en del i jämställdhets182 -

problematiken. Surrogatmödraskap och prostitution måste dock analyseras i sin kontext 
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för att informera om vilket rättsligt bemötande som är lämpligt för att få praktisk ver-

kan.  

Debatten kring en eventuell kriminalisering av surrogatmödraskap bortser från 

de patriarkala och rasistiska strukturer som genomsyrar praktiken, till fördel för en ovil-

ja att kriminalisera föräldrar till barn som kommer till på detta sätt. Här har således per-

spektivet tagits från en strukturell nivå, till en som istället fokuserar på individer. Det 

individuella perspektiv som intas är även det hos de som är mest priviligierade inom 

surrogatarrangemang - nämligen de tilltänkta föräldrarna. Möjligen ses inte detta som 

en inneboende kvinnoexploaterande praktik då det här, till motsats från prostitution, 

även är en betydande del kvinnor som står som mottagare. Dock går det att konstatera 

att de kvinnor som ingår surrogatarrangemang i viss mening innehar manliga privilegi-

er. De är ofta västerländska, med stabil ekonomi, och med större socialt och kulturellt 

kapital än surrogatmodern. Detta faktum stärks både genom Pandes  samt Von Hagel 183

och Mansbachs  empiriska utsagor.  184

Prostitution fastslås upprätthållas av efterfrågan - det faktum att män köper sex. 

Fokus vid problematiseringen av prostitution är således på handlingen i sig; köpandet av 

en kvinna, inte den sexlust som ligger bakom. Det framkommer att det måste göras klart 

att det inte är acceptabelt att vissa människor utnyttjar och skadar andra för att tillfreds-

ställa sin egen sexualdrift. När en talar om surrogatmödraskap är problematikens fokus 

dock inte på handlingen, utan den barnlängtan som driver individer till det. Barnlängtan 

är var en lägger fokuset, inte handlingen denna resulterar i. Drivkraften bakom hand-

lingarna får således mycket sympati, och vidkänns på ett helt annat sätt i hur en sedan 

analyserar och tolkar surrogatarrangemang. När surrogatmoderns perspektiv väl intas 

utmålas hon oftast till en madonna; någon som vill göra en god gärning för någon an-

nan, som inte har egna intressen eller känslor utan endast vill hjälpa ett barnlöst par att 

uppfylla deras önskan. Här reproduceras bilden av den altruistiska kvinnan. Att prostitu-

erade kvinnor skulle vilja hjälpa individer genom att bistå en tjänst antas inte vid debat-

ten kring prostitution. Genom att inte kalla det för sexarbete är det som köps inte heller 

en tjänst, ordet prostitution implicerar således ett utnyttjande.  
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Språket som används i debatten kring olika frågor är, utöver perspektivet, rele-

vant för hur vi uppfattar dem.  Exempelvis används i den svenska offentliga debatten 185

ordet prostitution, eller könshandel, och inte sexarbete - som har mer positiva associa-

tioner. Surrogatmödraskap benämns dock inte som barnhandel, livmoderslån, eller nå-

got som fokuserar på vad det faktiskt är som köps eller nyttjas inom ett surrogatar-

rangemang - likt könshandel och könsköp gör. Som framkommit ovan ses även prostitu-

tion som ett utnyttjande av den prostituerade, oavsett omständigheter. Surrogatmodern 

antas inte utnyttjas inom surrogatmödraskap, utan huruvida hon faktiskt gör det bedöms 

vara beroende av omständigheterna. Istället åtar hon sig att bära ett barn för någon an-

nans räkning. Att surrogatmodern beskrivs som att hon åtar sig att bära ett barn för nå-

gon annans räkning utmålar henne som den aktiva parten i avtalet. Att det är hon som 

tar intiativ. Att säga att den prostituerade utnyttjas implicerar att någon gör något mot 

henne; hon är således passiv och blir utsatt för en handling. Begreppet tilltänkta föräld-

rar för även det fokus till dessa individers barnlängtan, istället för deras handlingar. 

Precis som köparen inom prostitution benämns som sexköpare, skulle de tilltänkta för-

äldrarna kunna talas om i termer av barnköpare eller livmoderslånare, för att använda 

liknande språkbruk.  

Detta har vidare konsekvenser för hur en tolkar det huvudsakliga problemet 

gällande den prostituerade såväl som surrogatmodern; nämligen samtycke inom dessa 

praktiker, och hur och om det kan fastställas. Genom sexköpslagen konstateras att sam-

tycke inte kan lämnas vid tillfälliga sexuella förbindelser, om grunden för samtycket är 

betalning. Vad gäller surrogatmödraskap konstaterar dock utredningen att det inte behö-

ver vara exploatering, ens om kvinnan gör det av skäl för ekonomisk vinning. Surro-

gatmödrar anses således inte utnyttjas reproduktivt. Detta hör även samman med att pro-

stitution per definition är kommersiellt; altruistisk prostitution kan inte existera. Genom 

att se kommersiellt och altruistiskt surrogatmödraskap som etiskt åtskilda praktiker, 

främjas antagandet att om samtycke till surrogatmödraskap inte lämnas på monetär 

grund minskar risken för exploatering. Altruistiskt surrogatmödraskap ses som en egen 

etisk standard, där prostitution inte kan mäta sig. Bortom pengar som grund för samtyc-

ke väcks dock frågan om det altruistiska surrogatmödraskapet verkligen utgör en sär-
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skild etisk praktik, eller om vi snarare bör se det som ännu ett uttryck för könsdiskrimi-

nerande strukturer. Sett ur Raymonds perspektiv, som återfinns i 3.1.3, är även altruis-

tiska surrogatarrangemang ofrånkomligt exploaterande. Genom Pandes vittnesmål går 

det konstatera att idealet om den altruistiska kvinnan är ständigt närvarande även i 

kommersiella arrangemang.  Således suddas även här gränsen mellan kommersialism 186

och altruism, där det inbegriper en altruistisk handling gentemot ens egen familj att ingå 

ett kommersiellt surrogatarrangemang. Analyseras surrogatmödraskap utifrån de ojäm-

ställda och könsspecifika omständigheter som denna praktik existerar inom, ser vi en 

kvinna som fattar sina beslut under omständigheter hon är oförmögen att förändra. Istäl-

let för att se altruistiskt surrogatmödraskap som en ädel handling, olik dess kommersiel-

la motsvarighet, blir båda former ett utnyttjande av kvinnors reproduktiva förmågor un-

der patriarkala strukturer och förväntningar. Det som saknas i den svenska debatten av-

seende surrogatmödraskap är således jämställdhetsperspektivet, som både MacKinnon 

och Raymond betonar vikten av. Skulle vi applicera det även här förvandlas surrogat-

modern, på samma sätt som sexarbetaren blir en utnyttjad prostituerad, till en kvinna 

som blir reproduktivt utnyttjad, och illusionen om samtycke förlorar sin relevans.  

Raymond konstaterar att kontrasten till kvinnlig altruism är mannens strävan 

efter självförverkligande; att föra sina gener vidare.  Som framkommer i Ekmans ar187 -

gumentation kring kärnfamiljen blir surrogatmödraskap, som av Jönsson framställs som 

en normbrytande praktik, ett sätt att upprätthålla rådande normer.  Genom surrogat188 -

mödraskap uppfylls drömmen om familjen, och alla kan bli en familjefar, eller en altru-

istisk mor. Barnafödande är dock det enda området där män är helt beroende av kvinnor. 

Prostitution kräver inte per definition en kvinna, det gör däremot barnalstring. Att kri-

minalisera surrogatmödraskap skulle således innebära att män avsäger sig ett sätt att ha 

kontroll på ett området där de är i beroendeställning. Som framkommer i teorin institu-

tionaliserar och neutraliserar rättsstaten mäns makt över kvinnor. Är surrogatmödraskap 

inte kriminaliserat kan män, oavsett livssituation, känna sig säkra i att kunna få tillgång 

till kvinnors kroppar i barnalstrande syfte. Att kriminalisera surrogatmödraskap skulle 

frånta dem denna möjligheten. Genom att funktionalisera graviditet, och kommersialise-
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ra densamma, kan män således få kontroll över det enda område där de annars inte har 

någon. Kommersiellt surrogatmödraskap, speciellt i en marknad som den i USA, ger 

även de med mest pengar flest möjligheter, och mest kontroll som konsumenter på den-

na marknad. De som främst premieras är således män, som innehar majoriteten av den 

ekonomiska makten. Vad de inte har någon kontroll över i biologisk mening kan de där-

igenom skapa genom laglig sådan.  

Att inte kriminalisera surrogatmödraskap gynnar således de manliga intressen 

som rättsstaten baseras på, inom ett diskriminerande system där kvinnor lever ut sin 

verklighet. Genom att inte se surrogatmödraskap som en fråga som rör jämställdhet kan 

en moraliskt försvara att inte kriminalisera en sådan praktik. Medan de som köper sex 

konstateras ha fostrats till en mansroll där köp av sexuella tjänster ses som en möjlighet, 

och vara avvikande i sin syn på sexualitet och kvinnor, problematiseras inte det faktum 

att så många ser köp av reproduktiva tjänster som en möjlighet. Även gällande surro-

gatmödraskap bör det rimligtvis vara rådande kvinnosyn som gör att köp av reprodukti-

va tjänster ses som en möjlighet. De tilltänkta föräldrarna bedöms dock inte ha en avvi-

kande syn på kvinnor, trots att de betalar en kvinna för att bära deras barn. Istället menar 

utredningen att den barnlängtan och den sorg över barnlöshet de som ingår surrogatar-

rangemang utomlands upplever måste tas på samma allvar som andra ofrivilligt barnlö-

sa personers. Återigen är fokuset på barnlängtan, och inte dessa individers kvinnosyn 

eller de konsekvenser deras handlingar kan få. 

Från perspektivet av internationell människorättslag främjar kommersiellt sur-

rogatmödraskap handel med barn, då dessa utgör grunden för kontrakten inom kommer-

siellt surrogatmödraskap.  I barnkonventionens andra tilläggprotokoll, som behandlar 189

handel med barn, barnprostitution och barnpornografi, definieras barnhandel som; ”Sale 

of children means any act or transaction whereby a child is transferred by any person or 

group of persons to another for remuneration or any other consideration.”  Ett proto190 -

koll som även utredningen hänvisar till i sin argumentation. Watson skriver att den lag-

liga komplexiteten hos kommersiella surrogatarrangemang inte får låta oss förlora fokus 

från den viktigaste aspekten i dessa, nämligen människorättskränkningarna som dessa 
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arrangemang innefattar.  I relation till sexköpslagen konstaterades det att prostitution 191

har en stark anknytning till människohandel för sexuella mål, och att ett samlat arbete 

för att motverka alla former av människohandel utgör grunden för regeringens politik 

på området. Även handel med barn i form av kommersiellt surrogatmödraskap bör 

följaktligen inkluderas i detta, då det i enlighet med ovanstående citat utgör barnhandel, 

då ersättning utgår.  

I motiveringen av sexköpslagen konstaterades det att arbetet emot prostitution 

måste ha sin utgångspunkt i de mänskliga rättigheterna. Surrogatmödraskap konstateras 

utgöra ett hot mot kvinnors såväl som barns mänskliga rättigheter, och som en högst 

tveksam praktik i relation till handel med barn. Trots detta menar utredningen att delta-

gande i kommersiellt surrogatmödraskap knappast kan anses ha ett så högt straffvärde 

att det vore befogat med ett undantag från kravet på dubbel straffbarhet, eller att ens på 

annat sätt kriminalisera denna praktik. Utredningen liknar således Jönsson i sin argu-

mentation, i påståendet att surrogatmödraskap inte per definition är exploaterande, utan 

att det är omständigheterna som avgör om det rör sig om exploatering eller ej.  Att en 192

kvinna agerar av ekonomiska skäl anser inte utredningen innebär att hon nödvändigtvis 

blir exploaterad, då de menar att det skulle innebära att allt en företar sig av ekonomiska 

skäl skulle vara exploatering. Att sälja sex för ekonomisk vinning har dock i den offent-

liga debatten konstaterats vara exploatering. Påståendet att kommersiellt surrogatmödra-

skap inte är ofrånkomligt exploaterande, då det skulle innebära att allt en gör av ekono-

miska skäl är exploaterande, vidkänner inte den slutsats som dragits i fråga om prostitu-

tion. Båda är de praktiker som är beroende av att en kvinna faktiskt säljer sig själv. Hon 

är här inget bihang till maskinen, hon är maskinen.  193

Utredningen fastställer, som framkommer i del 5.1.1 av undersökningen, att 

surrogatmödrar måste ha samma rätt till självbestämmande som andra gravida kvinnor. 

Att något annat vore oförenligt med kvinnors rätt till autonomi och självbestämmande, 

och oacceptabelt från svenska utgångspunkter. Vi vet dock att det inte är verkligheten 

för kvinnor på många surrogatkliniker i utlandet, dit svenska par åker, likt Pande vittnar 
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om.  Sverige går således emot Fenton-Glynns konstaterande att det viktigaste är att 194

skydda kvinnor från exploatering, och att vi har ett ansvar även för kvinnor utomlands 

som påverkas till följd av ens eget lands reglering.  Till följd av Sveriges nuvarande 195

rättsläge, ett rättsläge som utredningen rekommenderar att vidhålla, drabbas således de 

redan mest socialt och ekonomiskt marginaliserade kvinnorna. Watson fastslår att det ur 

ett människorättsperspektiv är fel att balansera de tilltänkta föräldrarnas intressen med 

surrogatmoderns. Det är inte en mänsklig rättighet att få barn, medan surrogatmoderns  

mänskliga rättigheter riskerar att kränkas genom sådana arrangemang.   196

Sexköpslagen balanserar inte köparens intressen med den prostituerades, då 

dessa ses som inneboende patriarkala och resulterar i ett utnyttjande av den prostituera-

de. I propositionen till sexköpslagens ansågs lagen vara en viktig markering gentemot 

andra länder för att visa Sveriges ställning i frågan, och för att utgöra ett stöd för grup-

per i andra länder som försöker motarbeta prostitutionen. Avseende surrogatmödraskap 

vill de inte underkänna andra staters lagstiftning på området. Barnlängtan, och drömmen 

om kärnfamiljen, leder till att de handlingar som följer av denna antas inneha ett högre 

moraliskt värde. Således uppmärksammas inte att även dessa inbegriper ett utnyttjande 

av kvinnor. Utredningen säger sig inte vilja kriminalisera föräldrar eller barnens till-

komst, det som skulle kriminaliseras vore ju dock, likt vid prostitution, utnyttjandet av 

en kvinna för att uppfylla sina egna mål. Det faktum att kvinnorna det drabbar befinner 

sig utanför Sveriges jurisdiktion väcker vidare frågan om postkoloniala tendenser i de-

batten. Något som även blir tydligt när prostitution bedöms som direkt skadligt för sam-

hället, medan surrogatmödraskap inte anses vara det. Detta kan, i enlighet med Fenton-

Glynn, antas bero på att surrogatmödraskapets misär till stor del är förlagt i andra delar 

av världen. Således är det inte det svenska samhället som riskerar att drabbas negativt 

av praktiken, utan samhällen i de länder dit svenska par åker för att ingå surrogatar-

rangemang. 

För att kunna arbeta emot surrogatarrangemang på ett pragmatiskt sätt måste vi 

vidkänna det faktum att varken samhället eller dess statliga institutioner är jämställda. 

Som framkommer genom MacKinnons teoretiska perspektiv, upphöjs manliga värden 

!  48

 Pande, 2010, s. 980-81.194

 Fenton-Glynn, 2016, s. 59-60.195

 Watson, 2016, s. 215-17.196



genom lagen till att ses som en neutral tolkning av relationen mellan lagen och den lev-

da verkligheten. Surrogatmödraskap är dock en könsspecifik praktik, som är beroende 

av kvinnors kroppar, och det gör att det tolkas som en könsskillnad, snarare en än fråga 

om jämställdhet. Målet är att genom lagen kunna konfrontera de ojämlikheter som rör 

kvinnor för att kunna förändra dem.  Likt sexköpslagen skulle ett förbud av surroga197 -

tarrangemang, där det görs tydligt att kvinnors kroppar inte är handelsvaror, verka nor-

mativt och kunna ha positiva effekter för synen på kvinnor. Prostitution och surrogat-

mödraskap måste analyseras utefter den empiriska verkligheten för att kunna fastställa 

ett rättsläge som värnar om kvinnors rättigheter. Ett jämställdhetsperspektiv är således 

inte något som en kan applicera i analysen av surrogatmödraskap, utan något som är 

nödvändigt för att skapa ett rättsläge där patriarkala strukturer inte reproduceras genom 

denna praktik, på bekostnad av de redan mest utsatta kvinnorna.  
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6 Diskussion och sammanfattning 

Som framkommer i undersökningen finns det en diskrepans i hur den offentliga debat-

ten i Sverige väljer att tolka prostitution och surrogatmödraskap. Perspektiven med vil-

ka respektive del av primärmaterialet ingåtts är givetvis relevanta; utgångspunkten vid 

diskussionen kring prostitution var frågan om kriminalisering, medan det för surrogat-

mödraskap var frågan om ett tillåtande. Dessa skilda ingångsperspektiv är av betydelse 

för debattens utformning, de gör dock inte en jämförelse av de båda mindre relevant, 

eller intressant. Även de skilda ingångspunkterna med vilka staten utrett dem säger 

mycket om synen på respektive praktik.  

Drömmen om kärnfamiljen, eller individers barnlängtan, tycks vara ett trumf-

kort i debatten kring surrogatmödraskap. Denna bidrar till en perspektivförskjutning 

som får konsekvenser för bedömningen av åtgärder. Istället för att lyfta efterfrågan som 

något problematiskt, likt vid debatten om prostitution, vill utredningen inte kriminalise-

ra föräldrar eller barnens tillkomst. Istället för att sätta barnlängtan på en piedestal bör 

vi dock inta perspektivet hos de som faktiskt drabbas av konsekvenserna av denna barn-

längtan. De som får sina rättigheter inskränkta på grund av den, och som till följd av 

rådande strukturer och rättssystem tvingas ge av sig själva för att uppfylla den. Vi lever 

i ett samhälle där rättsstaten och dess system är inneboende patriarkala, ändå anses de 

legitima i att främja jämställdhet. I debatten kring prostitution vidkänns dessa struktu-

rer; för surrogatmödraskap nämns de endast som något som kan problematiseras. En 

kan fråga sig om detta är beroende av det faktum att barnalstring är det enda i vårt sam-

hälle som är beroende av en kvinna. Surrogatmödraskap ger män kontroll över ett om-

råde där de annars står handfallna; med hjälp av pengar, eller könsdiskriminerande 

strukturer som främjar den altruistiska kvinnan, kan män säkra sig tillgång till kvinnors 

reproduktiva förmåga. Genom att skriva ett kontrakt får de upplevelsen av att de skapar 

ett barn; de har kontroll över skapelseprocessen då de genom kontraktet kontrollerar 

kvinnan, eller ”behållaren”, som bär deras tilltänkta barn. Medan surrogatmödraskap 

därmed ger alla möjligheten att uppfylla drömmen om kärnfamiljen, utgör prostitution 
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istället ett hot mot densamma. Vad rättsläget avseende respektive praktik har gemen-

samt är således ett främjande av kärnfamiljen, som bidrar till att skapa trogna familjefä-

der.  

Prostitutionsdebatten i Sverige har pågått under en längre tid, och som vi kun-

nat se i redogörelsen för den svenska kontexten var ställningstagandena mer aktsamma 

under debattens tidiga år. Bland annat konstaterades att en kriminalisering inte vore 

lämplig, även om prostitution ansågs som något som vi bör arbeta emot. Där befinner vi 

oss idag med surrogatmödraskap. Utefter vad som framkommit i ovanstående under-

sökning kan det dock kritiseras att rådande rättsläge tillåter internationella surrogatar-

rangemang att äga rum på de premisser som de gör idag. Av en ovilja att kriminalisera  

barns tillkomst, och straffa dess föräldrar, har vi i Sverige ett rättsläge som främjar ex-

ploatering av marginaliserade kvinnor, och som uppmuntrar till handel med barn. Ex-

empelvis har en surrogatförmedling, Tammuz International Surrogacy, nyligen kunnat 

öppna ett lokalkontor i Stockholm, och hjälper svenskar att söka sig utomlands för att 

ingå kommersiella surrogatarrangemang.   198

Istället för att sträva efter att skapa jämlikhet mellan de mest privilegierade och 

de diskriminerade, bortser lagen nu från de kvinnor som exploateras inom denna prak-

tik. Detta är ett tydligt uttryck för den patriarkala rättsstaten, som främjar manliga in-

tressen på bekostnad av kvinnor. I skrivelsen fastslår regeringen att det är viktigt att ha 

en effektiv och ändamålsenlig lagstiftning för att kunna ge rättsväsendet effektiva verk-

tyg för att bekämpa människohandel och prostitution. Att surrogatmödraskap ska kunna 

motarbetas endast genom samhälleliga insatser, exklusive rättsliga, framstår således 

som högst tveksamt. I ett land som uttalat strävar efter jämställdhet mellan könen bör vi 

se till en strukturell nivå i utformandet av lagen, inte individer. Är en medveten om att 

en handling är kriminell, borde det vara på ens eget ansvar att trots det utföra handling-

en, och således följaktligen leva med eventuella konsekvenser av ens handlingar. Oav-

sett om det gäller att betala för en kvinnas kropp i syfte att ha sex, eller att hon ska föda 

ens barn. I ljus av denna undersökning går det således konstatera att statens argumenta-

tion avseende prostitution och surrogatmödraskap inte kan legitimera det skilda rättslä-

get för dessa praktiker.  
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På grund av denna undersöknings omfång har jag inte haft möjlighet att utfors-

ka alla aspekter av surrogatmödraskap, och många frågor kvarstår. Som följer av denna 

analys hade en vidare undersökning av den offentliga debatten kring surrogatmödraskap 

ur ett postkolonialt perspektiv varit av intresse. Detta då argumenten emot ett tillåtande 

av surrogatarrangemang lyfter risken för exploatering av kvinnor, och hotet mot kvin-

nors rätt till självbestämmande, men ändå konstaterar att en kriminalisering inte är be-

fogad. De kvinnor som dock kommer att exploateras som följd av detta ställningstagan-

de är de redan mest marginaliserade, som vi kunnat se genom Watson, Fenton-Glynn, 

Pande, samt Von Hagel och Mansbach. Surrogatmödraskap är inte endast en patriarkal 

praktik som institutionaliserar könsdiskriminerande strukturer, det är även en postkolo-

nial praktik där de mest priviligierade och välbärgade tillåts betala för socialt och eko-

nomiskt marginaliserade kvinnors reproduktiva förmågor. 

Syftet med denna undersökning var att med hjälp av en innehållslig idéanalys, 

och ett radikalfeministiskt perspektiv på rättsstaten och kvinnans roll i denna, ta reda på 

varför rättsläget i Sverige skiljer sig åt för prostitution och surrogatmödraskap. Detta 

genom en analys av den offentliga debatten. I enlighet med undersökningen går det att 

konstatera att synen på sexköparen respektive de tilltänkt föräldrarna formar vår tolk-

ning av dessas gärning, och skapar en dikotomi mellan den prostituerade och surrogat-

modern som horan och madonnan. Den ena utnyttjas av en man med undermålig kvin-

nosyn, den andra ger av sig själv för att uppfylla någons högsta önskan. Oavsett vem 

som står som mottagare, och vad det är för ”gåva” som ges, är dessa dock båda köns-

specifika praktiker inom ett patriarkalt system. Därav måste de också bemötas som så-

dana. Istället är det drömmen om kärnfamiljen, och längtan efter ett barn, som intar 

tolkningsföreträde i debatten kring surrogatmödraskap. För att etiskt rättfärdiga denna, 

istället för att problematisera det reproduktiva utnyttjandet och den kvinnliga exploate-

ring som följer av denna längtan, distanseras kommersiellt surrogatmödraskap från al-

truistiskt, och reproducerar en bild av den altruistiska kvinnan. Trots att kvinnan är al-

truistisk som en konsekvens av patriarkala strukturer som formar henne till att vara så-

dan. Att upprätthålla bilden av horan och madonnan blir således ett sätt att särskilja pro-

stitution och surrogatmödraskap som moraliskt åtskilda praktiker, och legitimera ett 

rättsläge där de bemöts som sådana.  
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