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Sammanfattning

Fastställande av moderskap är i svensk rätt oreglerat med hänvisning till den latinska
mater-est-regeln vilken menar att den som föder barnet är barnets moder.
Utvecklingen av reproduktionsteknologi har möjliggjort metoder som utmanar denna
princip, däribland surrogatarrangemang. Denna studie syftar till att undersöka på
vilket sätt surrogatarrangemang och dess mest centrala parter konstrueras i Statens
offentliga utredningar. Genom en kvalitativ innehållsanalys har tre av Statens
offentliga utredningar granskats för att, med ett socialkonstruktionistisk teoretiskt
perspektiv, undersöka hur surrogatarrangemang, surrogatmodern, barnet samt de
tilltänkta föräldrarna konstruerats. Begreppen kategorisering och diskurs har använts
som analytiska hjälpmedel. Resultaten påvisar tre diskursiva mönster i Statens
offentliga utredningar; den ekonomiska diskursen, diskursiva mönster kring normer
och värderingar samt sårbarhetsdiskursen. I den ekonomiska diskursen konstrueras
surrogatarrangemanget som ett handelsavtal och dess parter som producent,
handelsvara och konsument. I diskursiva mönster kring normer och värderingar
konstrueras bland annat de tilltänkta föräldrarna som oansvariga och
surrogatmodern som en oförmögen beslutsfattare. I sårbarhetsdiskursen konstrueras
surrogatarrangemanget och samtliga parter som sårbara. Den avslutande
diskussionen lyfter bland annat hur denna studie bidragit med ny kunskap om
konstruktioner av surrogatarrangemang i svensk statlig kontext. Vidare lyfter den
avslutande diskussionen att lagstiftaren står inför dilemmat att dels motverka
surrogatarrangemang, dels beakta barnets bästa i de fall där barn kommit till världen
via ett sådant arrangemang.
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Nilsson Holmgren & Runnberg

1. INLEDNING

När ett barn föds, eller kommer till Sverige från utlandet, är socialnämnden skyldig att utreda
faderskapet enligt 2 kap. 1 § Föräldrabalken. Fastställande av moderskap har i svensk rätt länge
varit oreglerat med hänvisning till den latinska principen ”mater semper certa est” – det är alltid
säkert vem som är moder – eftersom ”mater est quem gestatio demonstrat” – modern är den
som födandet utvisar (Singer, 2019:55; SOU 2021:56:52). Först 2003, i samband med att
äggdonation tilläts i Sverige, fick principen uttryck i svensk lag (Singer, 2019:55f). I 1 kap. 7 §
Föräldrabalken går att utläsa: ”om en kvinna föder ett barn som tillkommit genom att ett ägg från
en annan kvinna efter befruktning utanför kroppen har förts in i hennes kropp, skall hon anses
som barnets moder”. Ytterligare utveckling av reproduktionsteknologi har möjliggjort metoder
som utmanar denna princip.  

Ett surrogatarrangemang innebär att en kvinna ställer sin kropp till förfogande genom att bära ett
barn som efter födseln överlämnas till den eller de som har för avsikt att vara barnets föräldrar
(Singer, 2019:106). Detta arrangemang kan kategoriseras som antingen kommersiellt eller
altruistiskt. Ett kommersiellt surrogatarrangemang innebär att surrogatmodern ges ersättning för
att hon agerar som surrogatmor, medan ett altruistiskt surrogatarrangemang innebär att
surrogatmodern saknar vinstmotiv (Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd, 2021:81).
Det förs ingen officiell statistik över antalet svenska barn som tillkommit via
surrogatarrangemang, men det finns indikationer på att antalet ökar (SOU 2021:56:149).
Företaget Nordic Surrogacy säger sig vara nordens ledande surrogat- och fertilitetsföretag, och
uppger att de varit delaktiga till att 100 barn kommit till världen sedan företaget grundades 2016
(Nordic Surrogacy, u. å.).  

Surrogatarrangemang tillåts inte enligt svensk lag och ett avtal om ett sådant arrangemang skulle
inte tillerkännas giltighet i Sverige vid socialnämndens fastställande av föräldraskap (Singer,
2019:108). I praktiken innebär detta att en surrogatmoder och de tilltänkta föräldrarna kan avtala
om att de senare är barnets rättsliga föräldrar, men de tilltänkta föräldrarna skulle inte erkännas
som barnets rättsliga föräldrar baserat på detta avtal. Detta innebär dock inte att svenska par inte
ingår surrogatarrangemang. I februari 2022 uppmärksammades ett fall medialt rörande ett
svenskt par vars surrogatmoder befann sig på en klinik i Kiev, flera mil från de tilltänkta
föräldrarna, när förlossningen närmade sig (Hällsten & Benedelle, 26 februari 2022). Rysslands
invasion av Ukraina innebar att de tilltänkta föräldrarna inte kunde ta sig till surrogatmodern,
med risk för att inte kunna ta emot barnet efter förlossningen (Hällsten & Benedelle, 26 februari
2022). Vidare rapporterade tidningen the The New York Times under våren 2022 att 19 spädbarn
som tillkommit via surrogatarrangemang befann sig i en källare i Kiev. Utan varken de tilltänkta
föräldrarna eller surrogatmödrarna närvarande togs barnen hand om av barnskötare anställda av
surrogatföretaget BioTexCom, med vars hjälp dessa spädbarn kommit till världen (Kramer &
Varenikova, 12 mars 2022). På grund av kriget i Ukraina är det oklart när spädbarnen kan lämnas
till de tilltänkta föräldrarna, och vid tidpunkten för artikelns publicering saknade spädbarnen
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medborgarskap såväl som vårdnadshavare – en ytterst osäker rättsställning (Kramer &
Varenikova, 12 mars 2022).

Surrogatarrangemang omnämns således i media såväl som på den politiska arenan. Utredarnas
bedömning i Statens offentliga utredningar leder i praktiken till att surrogatarrangemang hålls
fortsatt oreglerat, vilket försvårar handläggningen i de ärenden som rör surrogatarrangemang. Att
undersöka Statens offentliga utredningar rörande surrogatarrangemang i denna studie kan ge en
uppfattning om vilka konstruktioner av surrogatarrangemang som ligger till grund för att
surrogatarrangemang inte är tillåtet. Med konstruktion avses hur ett fenomen definieras och
kategoriseras (Burr, 2015:2), och är av intresse eftersom Statens offentliga utredningar ligger till
grund för lagförslag. Lagar i sin tur har direkt påverkan på det sociala arbetet, exempelvis genom
de ovan beskrivna lagrum i Föräldrabalken som reglerar föräldraskap.

Syfte och frågeställningar
Syftet med studien är att undersöka på vilket sätt surrogatarrangemang och dess mest centrala
parter konstrueras i Statens offentliga utredningar. Utifrån syftet har följande frågeställningar
formulerats:

o På vilket sätt konstrueras surrogatarrangemang i Statens offentliga utredningar rörande
surrogatarrangemang?

o På vilket sätt konstrueras surrogatmodern, barnet och de tilltänkta föräldrarna i Statens
offentliga utredningar rörande surrogatarrangemang?

Avgränsningen av surrogatarrangemangets mest centrala parter till surrogatmodern, barnet och
de tilltänkta föräldrarna har gjorts med motiveringen att dessa parter i högsta grad berörs
personligen av surrogatarrangemanget – surrogatmodern bär barnet, barnet tillkommer via
arrangemanget och de tilltänkta föräldrarna använder denna väg till föräldraskap. Konstruktionen
av andra parter i ett surrogatarrangemang, exempelvis surrogatorganisationer, surrogatmoderns
partner eller den läkare som genomfört behandlingen, kommer inte att undersökas inom ramen
för denna studie.

Begreppsdefinitioner
Statens offentliga utredningar: Innan regeringen presenterar ett lagförslag tillsätts vanligen en
kommitté eller särskild utredare, vars uppdrag är att utreda en viss fråga. Utredningen
sammanställs i en rapport vilken kallas betänkande och publiceras i serien Statens offentliga
utredningar, förkortat SOU (Regeringskansliet, u.å.).

Surrogatarrangemang: Samlingsbegreppet surrogatarrangemang används i denna studie för att
beskriva det arrangemang inom vilket en kvinna blir gravid med den uttalade avsikten att
överlämna barnet till ett par eller en person efter födseln. Med surrogatarrangemang avses här
samtliga sådana arrangemang oavsett om ekonomisk ersättning utgått eller inte (kommersiellt
respektive altruistiskt) samt oavsett vilka personer barnet har genetisk koppling till (det vill säga
om man använt donerade könsceller, surrogatmoderns ägg eller båda tilltänkta föräldrarnas
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könsceller) (Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd, 2021:81).

Surrogatmoder: Med surrogatmoder avses den kvinna som bär, föder och överlämnar barnet
efter att ha ingått ett surrogatarrangemang.

Tilltänkt förälder: I denna studie används termen “tilltänkt förälder” för att benämna de
föräldrar som tar emot ett barn som tillkommit via surrogatarrangemang. Denna term används då
den dels används av Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd, dels anses vara mindre
värdeladdad än “beställande förälder” eller engelskans “commissioning parent”.

Disposition
Följande kapitel redogör för tidigare forskning om surrogatarrangemang i syfte att få en överblick
över forskningsfältet. Därefter presenteras studiens teoretiska ramverk socialkonstruktionismen
samt begreppen kategorisering och diskurs som kommer att användas som analytiskt hjälpmedel.
I kapitel 4 kommer studiens metodval – kvalitativ innehållsanalys – att redogöras för vilket även
innefattar redogörelse för materialinsamling, materialbeskrivning samt bearbetning av materialet.
Här diskuteras också kvalitetskriterier samt etiska och metodologiska överväganden. I kapitel 5
presenteras studiens resultat och analys, i vilket studiens frågeställningar besvaras. I det avslutande
kapitlet sammanfattas studiens resultat. Kapitlet innehåller även reflektioner kring studien i ljuset
av tidigare forskning samt överväganden kring teori- och metodval. Avslutningsvis innehåller
kapitlet reflektioner kring studiens implikationer för det sociala arbetets praktik och socialt arbete
som forskningsområde.
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2. T IDIGARE FORSKNING OM SURROGATARRANGEMANG

I följande avsnitt presenteras forskningsfältet rörande surrogatarrangemang. Inledningsvis
redovisas sökprocessen samt forskningsstudier gällande surrogatarrangemang och dess mest
centrala parter. Fyra teman, av olika relevans för denna studies syfte, har identifierats i den
tidigare forskningen; konstruktionen av surrogatarrangemang, etiska frågeställningar inom den
tidigare forskningen, attityder till surrogatarrangemang samt erfarenheter av
surrogatarrangemang. Dessa kommer redogöras för i följande avsnitt, där de teman som ansetts
korrelera till studiens syfte i störst omfattning presenteras först. Vissa teman är indelade i
underrubriker för att särskilja exempelvis nationell och internationell forskning, vilket redogörs
för under rubriken för temat.

Sökprocess
Systematiska sökningar i Uppsala universitets biblioteksdatabas och Google Scholar har
genomförts med såväl svenska som engelska sökord. En sökning på “surrogacy” filtrerat på
kollegial granskning i Uppsala universitets bibliotekskatalog resulterade i 3704 träffar vilket
motiverade en kombination av sökord. Ytterligare ord som använts i sökningen är surrogat,
surrogatmoderskap, surrogatarrangemang, konstruktion, construction, framing, infertility,
commissioning parents, surrogate motherhood samt transnational surrogacy. Booleska operatorer
har använts (AND, OR, NOT) för att kombinera ord och därigenom specificera sökningen. Ett
exempel på detta är (Surrogate OR surrogacy) AND (construction OR framing). Trunkering (*)
har använts för att kunna söka på alternativa ändelser på ord, exempelvis “surrogat*”. Samtliga
sökresultat har filtrerats med kollegial granskning. Utöver detta har kedjesökning använts, med
vilket menas att studera och använda de framsökta vetenskapliga artiklarnas referenslistor. Denna
småskaliga redovisning av forskningsläget representerar fältet som stort; ett stort antal studier
liknar varandra i exempelvis metodval eller forskningsfråga och ett urval av studier har därför
gjorts. Flertalet studier drar liknande slutsatser vilket innebär att längden på, snarare än innehållet
av, redovisningen av forskningsfältet skulle ha utgjort den största skillnaden om de studier som
valts bort istället inkluderats. Biomedicinsk forskning rörande surrogatarrangemang, exempelvis
forskning kring sjukdomars överförbarhet från modern till fostret, har exkluderats i avsnittet om
tidigare forskning. Detta då denna typ av forskning inte ansetts relevant sett till studiens syfte.

Konstruktionen av surrogatarrangemang
Följande avsnitt är indelat i två delar som skiljer på konstruktionen av surrogatarrangemang i
nordisk kontext och konstruktionen av surrogatarrangemang i internationell kontext.

Konstruktionen av surrogatarrangemang i nordisk kontext
Malmquist och Höjerström (2020) har genom intervjuer undersökt på vilket sätt homosexuella
pappor i Sverige konstruerar de surrogatmödrar de använt. Studien visade att surrogatmödrarna
av vissa pappor konstruerades som självständiga, starka kvinnor som de såg som nära vänner eller
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familjemedlemmar (Malmquist & Höjerström, 2020:514). Vid dessa beskrivningar tonades det
ned att surrogatmödrarna fått ersättning (Malmquist & Höjerström, 2020:515). I kontrast till att
ses som familjemedlemmar beskrevs surrogatmödrarna av andra pappor som någon avlägsen och
refereras till i mer instrumentella termer utifrån deras funktion. Vissa nämnde risken för
exploatering men menade att det inte var fallet vid deras arrangemang och distanserade därmed
sig själva från den bild som framträder i svensk media (Malmquist & Höjerström, 2020:517).
Vissa pappor kallade surrogatmodern för barnets mamma medan andra använde prefix såsom
surrogatmamma eller värdmamma (Malmquist & Höjerström, 2020:524). Detta medför att ordet
mamma får en annan innebörd än att vara den som föder eller har en genetisk koppling till ett
barn (Malmquist & Höjerström, 2020:521).

Eriksson (2021) har genomfört en kvalitativ studie som syftar till att undersöka hur
surrogatmoderskap framställs i nordiska parlamentariska debatter och policydokument genom att
jämföra Norge och Finlands politiska diskurser kring surrogatmoderskap. I finländsk politisk
kontext framställs transnationella surrogatarrangemang som exploaterande och riskfyllda, medan
inhemska surrogatarrangemang framställs som säkra och kontrollerade (Eriksson, 2021:119).
Eriksson (2021:114) konstaterar att idealtypen av de tilltänkta föräldrarna konstruerades som
infertila, heterosexuella par. Singelmän, samkönade par eller de som inte konstaterats vara
infertila nämns sällan i den finländska politiska diskursen som potentiella tilltänkta föräldrar. En
central diskurs i norska parlamentariska debatter och policydokument framställer
surrogatarrangemang som ett transnationellt socialt problem (Eriksson, 2021:117). Ytterligare en
central diskurs identifieras i att surrogatarrangemang framställs som exploatering av
surrogatmödrarna likväl som barnen. I både Finland och Norge framställs transnationella
surrogatarrangemang som en oönskad konsekvens av globalisering samt en marknadisering av
fortplantning (Eriksson, 2021:119).

Konstruktionen av surrogatarrangemang i internationell kontext
Även internationella studier om konstruktioner av surrogatarrangemang har genomförts. Van den
Akker, Fronek, Blyth och Frith (2015:23) har i sin studie funnit att surrogatarrangemang av
brittisk media generellt beskrivs som något positivt för de tilltänkta föräldrarna och som något
negativt för surrogatmodern och barnet. Homosexuella par som använt sig av
surrogatarrangemang blev till stor del mer negativt skildrade än heterosexuella (Van den Akker et
al., 2015:22). Markens (2011:1748) kunde vid en studie av amerikansk media urskilja diskurser om
antingen exploaterande eller möjlighetsskapande surrogatarrangemang. Vidare visar Arvidsson,
Vauquline, Johnsdotter och Essén (2017:6) i sin kvalitativa intervjustudie på två konstruktioner av
surrogatmödrar i Assam, Indien; antingen dåliga mödrar som sålt sitt barn, eller “ädla kvinnor”
som hjälpt ett barnlöst par och därigenom förtjänar betalning för sina tjänster.

Dave Snow (2016:3) har granskat språkbruket som Australiens samt Kanadas lagstiftare använder
för att motivera förbudet mot kommersiella surrogatarrangemang och ifrågasätter samtidigt
dikotomin mellan altruistiska och kommersiella surrogatarrangemang. Lagstiftarna använder ord
som handelsvaror, exploatering samt avhumanisering avseende kommersiella
surrogatarrangemang medan de altruistiska framställs som eftersträvansvärda (Snow, 2016:5). Det
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framträder även en form av ”nationell konsensus” i dokumenten (Snow, 2016:6). Med detta
menar Snow att lagstiftaren i respektive land anser att Australiens och Kanadas befolkning är
överens om vilka värderingar länderna står för, och att det därigenom råder konsensus om att
kommersiella surrogatarrangemang strider mot dessa. Lagstiftarna i både Kanada och Australien
formulerar sig i termer som värderingar och generositet samt uttrycker att detta bör vara grunden
för surrogatarrangemang (Snow, 2016:6ff). Teman (2008:1111) har funnit att politiska
diskussioner tenderar att fokusera på att skydda kvinnor från exploatering men också från att
göra val de kommer ångra. Teman riktar kritik mot den empiriska forskning som gjorts rörande
surrogatmödrar. Hon beskriver att majoriteten av den litteratur som finns att tillgå kring
surrogatmödrars erfarenheter skildrar deras val som grundat i antingen ekonomiska eller
psykologiska behov (Teman, 2008:1109). Surrogatmödrar framställs som inkapabla att fatta
rationella beslut och att deras val framställs som avvikande från det normala – framförallt om de
känner stolthet över valet. Att beskriva erfarenheten som positiv möts med skepsis och förklaras
med narcissism (Teman, 2008:1110).

Etiska frågeställningar inom den tidigare forskningen
Inom den tidigare forskningen lyfts flertalet etiska frågeställningar kring surrogatarrangemang. I
en systematisk översikt baserad på 55 studier från olika länder har Söderström-Anttila,
Wennerholm, Loft, Pinborg, Aittomäki, Romundstad och Bergh (2016:74) diskuterat den etiska
aspekten vid kommersiella transnationella surrogatarrangemang, bland annat risken att barn blir
konstruerade som handelsvaror när välbeställda par söker sig till mindre utvecklade länder i
sökandet efter surrogatmoder. Surrogatmodern kan känna sig tvingad att ställa upp av bland
annat ekonomiska skäl. Blazier och Janssens (2020:622) finner att   både kommersiella och
altruistiska surrogatarrangemang har etiska baksidor. Ersättning till surrogatmodern kan medföra
en risk för tvång samt att surrogatmodern och barnet görs till handelsvaror (Blazier & Janssens,
2020:622; Malmquist & Höjerström, 2020:510). Riskerna en graviditet medför och den psykiska
påfrestning som kan komma av att lämna ifrån sig barnet är ytterligare argument mot
surrogatarrangemang (Malmquist & Höjerström, 2020:510). Att inte ge ersättning kan dock också
vara exploaterande och begränsa kvinnors reproduktiva autonomi (Blazier & Janssens, 2020:622).
Det finns inte heller någon garanti att altruistiska arrangemang sker av fri vilja – vad som verkar
vara altruistiskt kan vara påtvingat av familj och släkt (Snow, 2016:3).

Rudrappa och Collins (2015) har undersökt transnationella surrogatarrangemang i Indien utifrån
en etisk synvinkel. De har bland annat genomfört intervjuer med tilltänkta föräldrar, läkare och
surrogatmödrar (Rudrappa & Collins, 2015:939). Resultaten visar att tilltänkta föräldrar likväl som
surrogatorganisationer beskriver surrogatmödrar som generösa och empatiska (Rudrappa &
Collins, 2015:946). Surrogatmödrarna betraktas av intervjupersonerna vidare vara i stort behov av
den ersättning ett surrogatarrangemang medför. Genom att framställa kvinnorna på det sättet
hävdar i synnerhet de tilltänkta föräldrarna att det är etiskt försvarbart att använda sig av
surrogatmödrar i Indien, då ersättningen kan medföra en förstärkning av maktpositionen såväl
som en högre levnadsstandard (Rudrappa & Collins, 2015:949f). En läkare som intervjuades var
av åsikten att altruistiska surrogatarrangemang är exploaterande då detta visar att medel- och
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överklassen anser sig ha rätt till arbetarklassens kroppar (Rudrappa & Collins, 2015: 949). Hon
menade att kommersiella surrogatarrangemang däremot inte är exploaterande när
surrogatmodern får ersättning för sitt arbete, en ersättning hon kan använda till att förbättra sitt
och sin familjs liv (Rudrappa & Collins, 2015:950). Rudrappa och Collins beskriver också hur de
som förespråkar surrogatarrangemang anser att brist på alternativ rörande assisterad befruktning,
särskilt för homosexuella par, är ett brott mot de mänskliga rättigheterna (Rudrappa & Collins,
2015:951).

Attityder till surrogatarrangemang
Följande avsnitt är indelat i två delar i syfte att skilja den tidigare forskningen om yrkesverksamma
läkare, psykologer och sjuksköterskors attityder till surrogatarrangemang från den tidigare
forskningen om allmänhetens attityder till surrogatarrangemang.

Yrkesverksammas attityder till surrogatarrangemang
Två svenska studier (Stenfelt, Armuand, Wånggren, Skoog Svanberg & Sydsjö, 2018; Armuand,
Lampic, Skoog Svanberg, Wånggren & Sydsjö, 2017) har genomförts för att mäta attityder till
surrogatarrangemang hos yrkesverksamma. Stenfelt et al. (2018) har undersökt attityder till, och
åsikter om, surrogatarrangemang bland läkare som arbetar inom obstetrik och
reproduktionsmedicin i Sverige med hjälp av en rikstäckande enkätstudie. Av de 103
yrkesverksamma som besvarade enkäten var 64 % positivt inställda till ett införande av altruistiskt
surrogatarrangemang i Sverige, medan 17 % var positivt inställda till ett införande av
kommersiellt surrogatarrangemang (Stenfelt et al., 2018:1116). Respondenterna var oroliga för
risken av tvång och utnyttjande av potentiella surrogatmödrar vid altruistiskt likväl som
kommersiellt surrogatmoderskap (Stenfelt et al., 2018:1118). Majoriteten av respondenterna
instämde i att surrogatmodern bör få ändra sig och genomgå en abort, samt att de tilltänkta
föräldrarna bör kunna kräva att surrogatmodern genomgår en abort om kromosomavvikelse hos
fostret upptäcks (Stenfelt et al., 2018:1117). Armuand et al. (2017) genomförde en statistisk analys
baserat på en enkätstudie som besvarades av 208 sjuksköterskor, läkare och psykologer. Fler än
hälften av de professionella var positivt eller neutralt inställda till att tillåta surrogatarrangemang i
Sverige, men stödet var inte lika stort för att surrogatarrangemang skulle finansieras av offentliga
medel (Armuand et al., 2017:104). Studien fann att det finns ett samband mellan en negativ
attityd till surrogatmoderskap och en vilja att införa en samvetsklausul om surrogatmoderskap
skulle tillåtas i Sverige. 52.6 % av de professionella ansåg att det var bra för barnet att känna till
surrogatmoderns identitet, och 9.7 % ansåg att det vore direkt skadligt för barnet att ha kontakt
med surrogatmodern (Armuand et al., 2017:104).

Allmänhetens attityder till surrogatarrangemang
Vidare har studier gjorts för att mäta allmänhetens attityder till surrogatarrangemang i Sverige
likväl som internationellt. Wennberg, Rodriguez-Wallberg, Milsom och Brännström (2015:39)
redogör för en studie där 987 kvinnor i åldrarna 30-39 besvarat en postenkät rörande attityden till
bland annat surrogatarrangemang. Studien visar att kvinnor i Sverige generellt har en tillåtande
attityd till flertalet nya reproduktiva teknologier med undantag för surrogatmoderskap, vilket 47
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% av respondenterna uttryckte acceptans för (Wennberg et al., 2015:38). Arvidsson, Vauquline,
Johnsdotter och Essén (2017) har i sin kvalitativa intervjustudie undersökt uppfattningar om
surrogatmoderskap och surrogatmödrar i Assam, Indien. Totalt genomfördes 127
semistrukturerade intervjuer där vissa intervjuer hölls enskilt, andra i grupp (Arvidsson et al.,
2017:2f). Intervjupersonerna såg surrogatmoderskap som en acceptabel alternativ
reproduktionsteknik för barnlösa par, eftersom tekniken ger en biologisk koppling mellan barnet
och de tilltänkta föräldrarna – något som överensstämmer med kulturella föreställningar om
föräldraskap (Arvidsson et al., 2017:4).

Erfarenheter av surrogatarrangemang
Följande avsnitt inleds med en redogörelse för den tidigare forskningen kring tilltänkta föräldrar
samt socialarbetares erfarenheter av surrogatarrangemang i svensk kontext. Därefter följer en
redogörelse för den tidigare forskningen kring surrogatmödrars erfarenheter av arrangemangen i
internationell kontext.

Erfarenheter av surrogatarrangemang i svensk kontext
Arvidsson, Johnsdotter, Emmelin och Essén (2019) har genom djupintervjuer undersökt hur 15
par i Sverige upplevt den process där vårdnaden och det rättsliga föräldraskapet ska fastställas
efter att ha använt sig av en surrogatmoder utomlands. Paren berättar om komplexa och ibland
långdragna processer hos svenska myndigheter efter att ha kommit hem till Sverige (Arvidsson et
al, 2019:25), något som överensstämmer med Sydsjö, Skoog Svanberg och Lampics (2019:71)
resultat. Detta gäller framförallt den genetiske faderns make eller makas rättsliga ställning som
förälder. Arvidsson et al. (2019:26) menar att bristen på tydliga regelverk gällande dessa ärenden
kan skapa en osäkerhet hos handläggare, något som resulterar i olika och ibland motsägande krav
från myndigheterna. Både Arvidsson et al. (2019:28) och Sydsjö et al. (2019:75) ifrågasätter denna
stressfyllda process och menar att dess negativa konsekvenser kan undvikas genom ett regelverk
som tar hänsyn till alla inblandade parter vid fastställande av rättsligt föräldraskap.

Arvidsson, Johnsdotter, Emmelin och Essén (2018) har i en kvalitativ intervjustudie undersökt
svenska socialarbetares erfarenheter av handläggning i ärenden som rör transnationella
surrogatarrangemang. Många av intervjupersonerna kände rädsla för att bli delaktiga i ett
exploaterande system, och svensk lagstiftning ansågs inte vara applicerbar i de fall där barn
kommit till med hjälp av transnationellt surrogatarrangemang (Arvidsson et al., 2018:90f).
Principen om barnets bästa var vägledande för intervjupersonerna, men den rättsliga osäkerheten
likväl som de etiska frågeställningarna har lett till inkonsekvent ärendehantering (Arvidsson et al.,
2018:90ff). Författarna drar slutsatsen att en reglering av surrogatarrangemang i svensk lag är
nödvändig för att skydda inblandade parter och öka rättssäkerheten (Arvidsson et al., 2018:96).
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Erfarenheter av surrogatarrangemang i internationell kontext
Söderström-Anttila, Wennerholm, Loft, Pinborg, Aittomäki, Romundstad och Berghs (2016)
systematiska översikt baserad på internationell forskning beskriver konsekvenser som kan uppstå
för surrogatmodern. Resultaten visar att de flesta surrogatmödrar har positiva erfarenheter av
arrangemanget (Söderström-Anttila et al., 2016:72). Detta i likhet med undersökningar gjorda av
Jadva, Murray, Lycett, MacCallum och Golombok (2003:2199) samt Jadva, Blake, Casey och
Golombok (2012:3010). Söderström-Anttila et al. (2016:72) fann även att det, bortsett från några
få undantag, inte förekom några speciella svårigheter vid överlämnandet av barnen. Även detta
liknar Jadva et al.s resultat där 32 % av kvinnorna upplevt svårigheter några veckor efter
överlämningen av barnet – svårigheter som dock försvann kort därefter (Jadva et al., 2003:2200).

Van den Akker (2003) har liksom Jadva et al. (2003) undersökt brittiska surrogatmödrars
erfarenheter. Majoriteten av surrogatmödrarna beskrev positiva känslor vid överlämnandet av
barnet, medan ett fåtal upplevde sorg eller vemod några veckor efteråt (Van den Akker, 2003:153;
Jadva et al., 2003:2200). De främsta negativa erfarenheterna som lyftes rörde allmänhetens
okunskap och fientliga inställning till surrogatarrangemang samt det stigma som kunde uppstå
(Van den Akker, 2003:154). Potentiell stigmatisering var något som också Naik Africawala och
Kapadia (2019:506) fann i sin studie kring beslutsprocessen hos indiska surrogatmödrar. Vissa av
kvinnorna beskrev oro inför att överlämna barnet (Van den Akker, 2003:151). Majoriteten av
kvinnorna vittnar dock om att de skapat en distans till barnet och på så vis inte knutit an till dem
(Van den Akker, 2003:157).

Reflektioner över kunskapsläget
Mot bakgrund av ovan kan konstateras att den tidigare forskning som gjorts inom fältet främst
utgörs av intervju- och enkätstudier. Etiska frågor, allmänhetens uppfattning och de berörda
parternas berättelser är återkommande ämnen. Sammanfattningsvis konstrueras
surrogatarrangemang i vissa kontexter som exploaterande och i andra kontexter som något
eftersträvansvärt. Surrogatmödrarna kan konstrueras som antingen dåliga mödrar eller som
generösa kvinnor som av godhet hjälper ett barnlöst par. De etiska diskussionerna i
forskningsfältet behandlar exempelvis hur man säkerställer att surrogatmoderskap genomförs av
fri vilja och huruvida surrogatarrangemang är exploaterande eller inte. Även i mätningen av
attityder till surrogatarrangemang lyfts oro för tvång. Trots detta var en övervägande del av de
professionella positivt eller neutralt inställda till att surrogatarrangemang skulle tillåtas i Sverige.
Både tilltänkta föräldrar och handläggare av surrogatärenden beskriver den byråkratiska
processen som invecklad, medan surrogatmödrar ofta beskriver sina erfarenheter som positiva.

I artiklarna som redovisats återkommer vissa författare, av de studier som genomförts i Sverige
bland annat Gunilla Sydsjö, Anna Arvidsson och Birgitta Essén. Av internationella studier
återkommer bland annat Vasanti Jadva och Susan Golombok. Detta kan förklaras av att antalet
forskare som intresserar sig för surrogatarrangemang är förhållandevis få, vilket kan innebära
brist på varierande infallsvinklar och leda till en reproduktion av den kunskap som sedan innan
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producerats av samma forskare. Detta kan påverka resultatens tillförlitlighet. Exempelvis
konstaterar två studier där Anna Arvidsson medverkar (Arvidsson et al., 2019; Arvidsson et al.,
2018) att en reglering av surrogatarrangemang i Sverige är nödvändig för att skydda inblandade
parter. Vidare är studierna som redovisats i avsnittet förhållandevis små, exempelvis få deltagare
som besvarat en enkät. Dessa resultat bör därför tolkas med försiktighet. Ett fåtal studier anlade
ett socialkonstruktionistiskt perspektiv (Arvidsson et al., 2017; Arvidsson et al., 2018; Arvidsson
et al., 2019), medan en studie hade en kulturell-psykologisk ansats (Naik Africawala & Kapadia,
2019). Många studier baserades på enkätstudier, vilket kan förklara varför vetenskapsteoretiska
utgångspunkter inte redovisats eftersom kvantitativ metod ofta strävar efter objektiva
beskrivningar fria från tolkning och förklaring (Sohlberg & Sohlberg, 2019:118). Mot bakgrund
av forskningsfältet kan konstateras att forskning beträffande hur surrogatarrangemang
konstrueras i en svensk statlig kontext saknas. Genom att uppfylla syftet, att undersöka hur
surrogatarrangemang och dess mest centrala parter konstrueras i Statens offentliga utredningar,
kan denna studie tillföra något nytt till det omdiskuterade och aktuella fält surrogatarrangemang
utgör.
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3. T EORETISKT RAMVERK

Att anlägga en socialkonstruktionistisk vetenskapsteoretisk ansats möjliggör en undersökning av
hur surrogatarrangemang och dess mest centrala parter konstrueras i Statens offentliga
utredningar. Vidare används socialkonstruktionismen i denna studie även som teoretiskt
perspektiv. Följande avsnitt kommer därför inledas med en presentation av
socialkonstruktionismen. Därefter presenteras två teoretiska begrepp som kommer användas som
analytiskt hjälpmedel; kategorisering respektive diskurs.

Socialkonstruktionism
Vivien Burr (2015:2ff) beskriver fyra grundantaganden som anses definiera ett
socialkonstruktionistiskt perspektiv; ett kritiskt förhållningssätt gentemot förgivettagna förståelser
av världen, att kunskap har en kulturell och historisk kontext, att kunskap upprätthålls genom
sociala processer samt att det finns en förbindelse mellan kunskap och sociala handlingar. Ett
kritisk förhållningssätt gentemot våra förståelser av världen innebär att se den kunskap vi besitter
som en produkt av det sätt vi definierar och kategoriserar världen, snarare än som en objektiv
spegling av verkligheten (Burr, 2015:2). Kunskapens kulturella och historiska kontext innebär att
kunskapen, eller vårt sätt att uppfatta världen, kan förändras med tid och rum samt att kunskapen
präglas av den kulturella kontext som råder (Burr, 2015:3f). Burr (2015:5) menar att det inte finns
en objektiv sanning, utan att det vi ser som sanning närmast kan betraktas som det mest
accepterade sättet att förstå världen just nu. Kunskapens upprätthållande genom sociala processer
innebär att vår kunskap om världen konstrueras i det mellanmänskliga mötet i den sociala
verkligheten, särskilt genom språket (Burr, 2015:4f). Även Berger och Luckmann (1991:53)
betonar att språket är väsentligt för förståelsen av vardagslivets verklighet. Sambandet mellan
kunskap och sociala handlingar innebär enligt Burr (2015:5) att vår konstruerade världsbild
upprätthåller vissa sociala handlingar, medan andra sociala handlingar är otillåtna. Detta
exemplifieras med hur personer som befinner sig i missbruk historiskt sett gått från att ses som
ansvariga för sina egna handlingar och därigenom straffbara till att ses som personer som fallit
offer för en sorts sjukdom, där sjukdomen utgörs av missbruk (Burr, 2015:5). Sättet vi
konstruerar världen på får därför makt, eftersom konstruktionen ger praktiska konsekvenser.

Språkets väsentlighet inom socialkonstruktionismen
Som ovan nämnt betonar Burr (2015) likväl som Berger och Luckmann (1991) språkets
väsentlighet inom socialkonstruktionismen. Burr (2015:52) betonar att språket konstruerar
verkligheten, snarare än att spegla den. I tillägg till detta lyfter Lundin (2008:98) att ett fokus på
språkbruk hjälper oss att skapa förståelse av verkligheten. Uppfattningen om att språkets
betydelse och innebörd är konstant föränderlig är en grundsten inom socialkonstruktionismen
(Burr, 1995:32). Människans erfarenheter, tankar och känslor är ett resultat av språket och utan
språket, som bidrar med struktur och mening, vore våra erfarenheter likväl som vår medvetenhet
om oss själva ogreppbara (Burr, 1995:32f)). Burr (1995:35) menar därför att sättet språket
struktureras på bestämmer hur våra erfarenheter och medvetande struktureras. Vidare menar
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Burr (2015:71) att språket och tanken är oskiljaktiga, snarare än två separata men relaterade
fenomen. Språket utgör basen för våra tankar och tillhandahåller ett system av kategorier som
hjälper oss att sortera våra upplevelser – något som gör oss till en produkt av språket (Burr,
1995:44).

Kategorisering
Den kunskap vi har om världen är, som ovan nämnt, ett resultat av våra kategoriseringar (Burr,
2015:3). Begreppet kategorisering är följaktligen nära sammankopplat med ett
socialkonstruktionistiskt perspektiv, då vår kunskap är ett resultat av våra kategoriseringar där
språket utgör grundstenen för hur vi konstruerar och kategoriserar vår verklighet. Genom att
anlägga ett socialkonstruktionistiskt perspektiv, med särskilt fokus på utredarnas språkbruk och
kategoriseringar, kan studiens syfte uppfyllas och därigenom nå en ökad förståelse av verkligheten
såsom den konstrueras i Statens offentliga utredningar rörande surrogatarrangemang.

Begreppet kategori är ett centralt och ofta förekommande analytiskt begrepp i diskussioner som
rör konstruktioner (Mattsson, 2021:44). I sin redogörelse för begreppet definierar Mattsson en
kategori som en konstruerad grupp som förts samman för att gruppen på något sätt har en
gemensam nämnare, exempelvis gruppen kvinna eller gruppen klient. Att kategorisera exempelvis
företeelser, materiella ting eller egenskaper i olika grupper skapar en sorts logik för att förstå och
ordna världen. Enligt Mattsson (2021:44) sker denna kategoriseringsprocess kontinuerligt och
inom det sociala arbetet används kategorisering för att exempelvis definiera klientgrupper såsom
personer som har rätt till nödbistånd eller missbruksbehandling. Börjesson och Palmblad
(2008:33f) problematiserar kategoriseringsprocessen som utförs av professionella genom att ställa
sig frågande till vem som har rätt och trovärdighet att kategorisera andra. Även Landqvist och
Hornscheidt (2015:5) diskuterar kategoriseringsprocessen och menar att den är både ofrånkomlig
och nödvändig. Våra dagliga tolkningar om oss själva och omgivningen baseras på kategorisering,
och det sätt vi kategoriserar på innefattar nästintill alltid någon form av språk (Landqvist &
Hornscheidt, 2015:5). Landqvist och Hornscheidt (2015:5) instämmer med Mattsson (2021:44)
som menar att konstruktionen av en kategori baseras på de föreställningar man har om den
grupp som kategoriseras.

Diskurs
I denna studie används begreppet diskurs för att hänvisa till diskursiva mönster, det vill säga ett
bestämt sätt att tala om surrogatarrangemang som kan identifieras i Statens offentliga
utredningar. Jacobsson, Thelander och Wästerfors (2010:85) förklarar diskurs som talad eller
skriven kommunikation, men kan också beteckna en formell diskussion eller debatt. Ofta används
begreppet i sociologiska sammanhang som ett kontextbundet begrepp förknippat med Foucault,
men det kan också som i denna studie användas på ett mer öppet sätt (Jacobsson, Thelander &
Wästerfors, 2010:85). Att använda begreppet diskurs i denna studie motiveras av dess rötter i
socialkonstruktionismen, samt att de diskursiva mönstren bidrar till skapandet av den sociala
verkligheten (Winther Jørgensen & Phillips, 2000:15f). Ett fenomen, som surrogatarrangemang,
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är något som blir en del av en diskurs när det genom språket tillskrivs betydelse – i det här fallet
av utredarna i Statens offentliga utredningar (Winther Jørgensen & Phillips, 2000:15f). I studiens
avsnitt “resultat och analys” kommer förändringar i de diskursiva mönstren redogöras för, vilka
innebär att även den sociala verkligheten förändrats.

4. METOD

Följande avsnitt är indelat i fem delar. Inledningsvis presenteras studiens metodval där avsnitten
materialinsamling, materialbeskrivning och materialbearbetning också redogörs för. Därefter
presenteras studiens analysmetod innehållsanalys, kvalitetskriterier för kvalitativ metod, etiska
överväganden samt metodöverväganden.

Kvalitativ dokumentstudie som metod
Denna studie syftar till att undersöka på vilket sätt surrogatarrangemang och dess mest centrala
parter konstrueras i Statens offentliga utredningar. Studiens vetenskapsteoretiska ansats är
socialkonstruktionism, vilken redogjorts för i avsnittet teoretiskt ramverk. För att uppnå syftet
har kvalitativ metod i form av dokumentstudie använts. Detta eftersom en kvalitativ
forskningsmetod förespråkas när studien ämnar att skapa förståelse samt att dess relativa
flexibilitet är passande för att undersöka studiens frågeställningar (Padgett, 2017:16). Även
Justesen och Mik-Meyer (2011:13) menar att kvalitativ metod är lämplig för att dels beskriva
fenomen inom sin kontext, dels presentera tolkningar med en förstående ansats. Därtill används
ofta ett socialkonstruktionistiskt perspektiv i kombination med kvalitativ metod (Burr, 2015:29).
Att använda dokument som empiri innebär att materialet existerar redan innan det blir en del av
studien, vilket inte nödvändigtvis innebär att materialet är objektivt och neutralt (Justesen &
Mik-Meyer, 2011:104). Justesen och Mik-Meyer (2011:112) hänvisar till Kaspar Villadsen som
argumenterar för att en dokumentstudie med socialkonstruktionistisk ansats särskilt bör
intressera sig för dokument som framhäver en normativ position. Detta då det är av intresse hur
bestämda fenomen – exempelvis surrogatarrangemang – konstrueras på ett specifikt sätt och i en
specifik kontext. Eftersom denna studie har en förstående ansats ansågs kvalitativ
dokumentstudie passande sett till studiens syfte. Relaterat till tidigare forskning upptäcktes därtill
att denna typ av studie saknas i svensk kontext.

Materialinsamling
Denna studies empiri består av tre SOU:er som samtliga, i olika omfattning, omnämner
surrogatarrangemang; SOU 1985:5, SOU 2016:11 och SOU 2021:56. Som tidigare nämnts under
“begreppsdefinitioner” är en SOU en utredning kring en viss fråga som publiceras inför att
regeringen lägger fram ett lagförslag. En SOU kan därmed klassas som ett dokument som
framhäver en tydlig normativ position – dokumentet säger någonting om hur hanteringen av en
viss fråga bör se ut i och med att de ofta innehåller förslag på lagändringar. Detta är av intresse
för en socialkonstruktionistisk studie. Därtill har dessa lagändringar en direkt påverkan på det
sociala arbetet då lagstiftaren ofta använder lagändringar som ett verktyg för att motverka eller
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lösa samhälleliga problem (Hollander, 2009:48).

För att samla in material användes i ett första steg regeringens webbsida. Då den tidigaste
utredningen i resultatlistan var daterad år 2006 gjordes vidare materialinsamling via Linköping
universitets databas för digitaliserade SOU:er i syfte att kunna eftersöka äldre utredningar som rör
surrogatarrangemang. På regeringens webbsida om Statens offentliga utredningar finns en
sökfunktion där SOU:er kan eftersökas och resultaten filtreras. Sökresultaten filtrerades genom
att innehållstypen Statens offentliga utredningar valdes med avgränsning på ämnesområdena
“barnets rättigheter” samt “familjerätt”. Detta urval resulterade i 37 träffar, varpå resultatlistan
lästes igenom och ytterligare urval gjordes där SOU:er som inte ansågs svara mot studiens syfte
valdes bort. Exempelvis valdes SOU 2021:36 bort då denna utredning rör gode män och
förvaltare, samt SOU 2020:2 som rör skärpta regler om utländska månggiften. Totalt valdes 31
SOU:er bort varpå innehållsförteckningarna till de sex kvarvarande utredningarna lästes igenom
för att kunna genomföra ytterligare urval. Av dessa utredningar kunde fyra sorteras bort, bland
annat SOU 2018:68 om nya regler kring fader- och föräldraskap samt SOU 2009:61 vilken
utreder centrala bestämmelser rörande adoption. I detta steg i urvalsprocessen återstod två
SOU:er som rörde surrogatarrangemang – “Nya regler om utländska föräldraskap och adoption i vissa
fall” (SOU 2021:56) samt “Olika vägar till föräldraskap” (SOU 2016:11).

Eftersom SOU:er som utkommit efter 2006 redan eftersökts via regeringens webbsida gjordes i
Linköping universitets databas för digitaliserade SOU:er fritextsökning på “surrogatarrangemang”
samt “surrogatmödraskap” med filtrering på årtalen 1900–2006. Dessa sökningar gav dock inga
resultat. Fritextsökning på “surrogatmoderskap” med filtrering på årtalen 1900–2006 resulterade i
fyra träffar. Utredningarnas innehållsförteckning genomlästes varpå ett urval kunde ske, bland
annat valdes SOU 1994:37 bort då den rörde sexualupplysning och reproduktiv hälsa under
1900-talet vilket inte ansågs korrelera med studiens syfte. Efter detta urval återstod endast SOU
1985:5 med titeln  “Barn genom befruktning utanför kroppen m. m.”.

Materialbeskrivning
Den första SOU:n, SOU 1985:5, tillkom efter ett beslut den 3 december 1981 där utredaren,
justitieombudsmannen Tor Svenne, tillkallades att utreda frågan om bland annat inseminationer
(SOU 1985:5:3). Utredningen kom därför att kallas inseminationsutredningen, och fick rubriken
“Barn genom befruktning utanför kroppen m.m.”. Utredningen innehöll bland annat ämnesområden
som insemination, frysning av befruktade ägg och surrogatmoderskap samt ett förslag på
lagändring i föräldrabalken rörande faderskap. Utredningen föreslog även en ny lag rörande
befruktning utanför kroppen (SOU 1985:5:11).

Den 19 juni 2012 beslöt regeringen att tillkalla lagmannen Eva Wendel Rosberg till uppdraget att
överväga olika förfaranden att utöka möjligheterna till föräldraskap för ofrivilligt barnlösa (SOU
2016:11). Denna utredning fick namnet “Olika vägar till föräldraskap”, numrerad SOU 2016:11.
Utredningen rörde bland annat föräldraskap genom adoption, föräldraskap vid ändrad
könstillhörighet, behandling vid donerade könsceller samt surrogatmoderskap. Utredarna
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föreslog ändringar i föräldrabalken, lagen (1985:367) om internationella faderskapsfrågor samt
lagen (2006:351) om genetisk integritet m.m. (SOU 2016:11:667ff).

SOU 2021:56 tillkom efter att regeringen den 27 februari 2020 beslutat att utse hovrättsrådet
Amina Lundqvist att överväga utökade möjligheter att erkänna utländska föräldraskap giltighet i
Sverige (SOU 2021:56). Utredningen rörde bland annat föräldraskap efter assisterad befruktning
utomlands och surrogatarrangemang. Syftet med utredningen var att åstadkomma en modern,
jämlik och ändamålsenlig reglering om föräldraskap i internationella förhållanden (SOU
2021:56:3). Med detta sagt fokuserar inte utredningen på surrogatarrangemangets vara eller icke
vara utan på regler för de barn som redan finns som tillkommit via surrogatarrangemang.
Utredaren överlämnade betänkandet SOU 2021:56, vid namn “Nya regler om utländska föräldraskap
och adoption i vissa fall”. Utredaren lämnade förslag till ändring i föräldrabalken, lagen (1985:367)
om internationella faderskapsfrågor, lagen (1979:1001) om erkännande av nordiska
faderskapsavgöranden samt lagen (1977:595) om erkännande och verkställighet av nordiska
domar på privaträttens område (SOU:2021:56:279ff).

Materialbearbetning
Genom analysen av dessa tre utredningar har konstruktionen av surrogatarrangemang och dess
centrala parterna kunnat undersökas. För att möjliggöra denna analys behövde ett urval av
materialets innehåll göras då SOU:erna tillsammans utgjorde strax över 1000 sidor. Inledningsvis
studerades innehållsförteckningarna vilket medförde att avsnitt rörande exempelvis annan
reproduktiv teknologi än surrogatarrangemang samt avsnitt rörande föräldraskap vid ändrad
könstillhörighet kunde sorteras bort. Även avsnitt rörande bland annat författningsförslag,
författningskommentarer, ikraftträdande- och övergångsbestämmelser, tidigare överväganden,
och bilagor valdes bort. Därefter följde en översiktlig och selektiv läsning av valda avsnitt och
vidare bortsortering av avsnitt som inte ansågs relevanta sett till studiens syfte och
frågeställningar. Exempelvis valdes avsnitt rörande kunskapsunderlag, särskilda yttranden och
internationella utblickar bort. Slutligen omfattade materialet ungefär 260 sidor vilka valdes att
bearbetas i innehållsanalysen.

Innehållsanalys
För att analysera empirins innehåll i relation till studiens syfte och frågeställningar har en
innehållsanalys av empirin genomförts. Kodning av materialet har genomförts manuellt och
abduktivt; med en växling mellan induktiv och deduktiv metod (Alvesson & Sköldberg, 2017:13f).
Vad detta innebär redogörs för nedan. Innehållsanalys är en lämplig metod för att på ett
systematiskt sätt kategorisera innehåll i texter för att nå en bred förståelse, och avsikten är att
konsekvent kunna undersöka en större mängd text (Boréus & Kohl, 2018:49f). Genomförandet
av en innehållsanalys intresserar sig bland annat för hur fenomen framställs eller värderas, men
kan också användas för att undersöka förändring över tid (Boréus & Kohl, 2018:53ff). En
innehållsanalys kan tillämpas på kvalitativ såväl som kvantitativ data och kan användas både
induktivt och deduktivt (Padgett, 2017:152f). Vid ett induktivt tillvägagångssätt används kodning
och kategorisering utifrån insamlad data, och vid ett deduktivt tillvägagångssätt sorterar utföraren
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innehållet i förbestämda kategorier (Padgett, 2017:153; Braun & Clarke, 2006:83). Här bör
noteras att den som genomför analysen inte måste hålla sig till ett strikt induktivt eller strikt
deduktivt arbetssätt – växling mellan induktiv och deduktiv metod är vanligt förekommande i en
innehållsanalys och är, som ovan nämnt, denna studies tillvägagångssätt (Padgett, 2017:153).

I denna studie har kodning av materialet genomförts, vilket enligt Padgett (2017:163) är den mest
förekommande analysmetoden. I kodningen har begreppet meningsbärande enhet använts, vilket kan
förklaras som meningar eller fraser som innehåller information av relevans för studiens syfte och
frågeställningar (Isaksson, 2021:289). En meningsbärande enhet kan bestå av ett ord, en mening
eller ett helt stycke. En kod kan beskrivas som en etikett som sätts på den meningsbärande
enheten och som kortfattat beskriver innehållet (Isaksson, 2021:289. Exempel på koder som
använts i analysen i denna studie är surrogatmoder, barn, tilltänkt förälder, exploatering,
generositet, barnperspektiv, skadligt, handel av barn, handel av kropp, beställning, hinder, part,
ställningstagande, altruistiskt och kommersiellt. Kodningen genomfördes som ovan nämnt
abduktivt, vilket betyder att vissa koder var förbestämda medan andra koder bestämdes i takt med
läsningen av materialet. Kodningen genomfördes därtill gemensamt av båda uppsatsförfattarna,
ett förfarande som kallas triangulering (Padgett, 2017:216; Isaksson, 2021:293). Som tidigare
nämnts genomfördes kodningen manuellt och därtill med vad Aspers (2011:185) benämner som
marginalmetoden. Med denna metod används färgkodning av materialet vilket gjordes genom att
materialen laddades upp via Google Drive, där redigering av dokumenten kunde göras. Varje kod
representerades av en färg, och koden noterades i marginalen. Vidare utformades ett kodschema
vilket innebär ett register över vilken färg som representerar vilken kod (Aspers 2011:1985).

Efter att materialet kodats sorterades de in i kategorier då vissa koder hade ett liknande innehåll.
Exempelvis bestämdes “handel” som en kategori, där koderna handel av barn, handel av kropp
samt betalning ingick. Denna tematisering av materialet kunde synliggöra väsentliga aspekter i
relation till studiens syfte och frågeställningar. När detta gjorts lästes materialet igenom återigen,
dels för att säkerställa att ingen kod förbisetts, dels för att kunna genomföra en återtagning. I en
återtagning väljs koder ut för vidare analys och detta tillvägagångssätt anses förenkla analysen
(Aspers 2011:176). I återtagningen ingick bland annat koder som surrogatarrangemang, tilltänkt
förälder, barn, exploatering, barnperspektiv, skadligt och handel av barn. För att illustrera
analysprocessen bifogas nedan en tabell med exempel på koder som identifierats:
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Meningsbärande enhet Kondenserad
meningsbärande enhet

Kod (färg) Kategori

Den senare kvinnan
genomgår därefter
graviditeten och föder
fram barnet varefter det
överlämnas till det
beställande paret

Överlämnas till det
beställande paret

Handel av barn (grön) Handel

Enligt svensk
rättsordning försvåras
ett sådant arrangemang
för övrigt genom att det
inte är tillåtet att
adoptera ett barn mot
ekonomiskt vederlag

Inte tillåtet att adoptera
mot ekonomiskt
vederlag

Reglering (gul) Hinder

Vi vill till en början slå
fast att det enligt vår
uppfattning aldrig kan
vara en mänsklig
rättighet att få barn

Aldrig en mänsklig
rättighet att få barn

Rättighet (blå) Ställningstagande

Fyra kvalitetskriterier för kvalitativ metod
Att förhålla sig helt objektivt till sitt material är med en socialkonstruktionistisk ansats varken
möjligt eller önskvärt (Burr, 2015:172). Vi kan inte ignorera våra förförståelser men behöver vara
medvetna om dem, för att på så sätt kunna reflektera över dess påverkan. För att säkerställa att
studien håller önskvärd kvalitet har vi tagit hjälp av fyra kvalitetskriterier som alla utgår från
trovärdighet – ett sätt att säkerställa att studien på ett etiskt försvarbart sätt undersöker det den är
tänkt att undersöka och beskriver resultaten korrekt (Padgett, 2017:212).

Trovärdighet kan som ovan nämnt delas in i fyra kvalitetskriterier (Bryman, 2002:258). Med det
första kriteriet, tillförlitlighet, avses hur väl de tolkningar och beskrivningar forskaren gör
stämmer överens med respondenternas mening och att forskningen gjorts enligt rådande regler
och riktlinjer (Bryman, 2002:258; Padgett, 2017:210). Då vi inte har använt oss av respondenter
innebär kravet på tillförlitlighet i vår studie snarare att vi är ansvariga för att inte ta det material vi
tolkar ur sitt sammanhang. Vi har uppfyllt kravet på tillförlitlighet genom att undvika att
presentera en missvisande bild av vad som står skrivet i empirin. Då språkbruket är i ständig
utveckling och förändring finns en risk att för stora slutsatser har dragits av ord och uttryck som
använts i SOU 1985:5, trots att dessa ord och uttryck inte var anmärkningsvärda i den tidsbundna
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kontexten. Denna risk har vi strävat efter att minska dels genom att föra ständig diskussion kring
ord vi upplevt som förlegade, dels genom att undersöka hur ordet tidigare använts i exempelvis
äldre lagtext.

Det andra kriteriet, överförbarhet, innebär en generaliserbarhet av studiens fynd och dess
applicerbarhet till andra kontexter eller tidpunkter snarare än till en större population, vilket är ett
vanligt kriterium inom kvantitativ forskningstradition (Bryman, 2002:260; Padgett, 2017:210ff).
Den subjektivitet och det djup som präglar kvalitativ forskning kan vara problematisk för
generaliserbarheten, men genom tydliga beskrivningar kan forskaren skapa förutsättningar för
läsaren att kunna dra egna slutsatser om fyndens tillämpbarhet utanför studiens kontext (Padgett,
2017:210ff). I denna studie har tre SOU:er som rör surrogatarrangemang granskats för att
uppfylla studiens syfte. Det innebär att resultaten inte kan generaliseras till konstruktionen av
andra fenomen i andra kontexter. Vidare kan inga slutsatser om andra SOU:er dras utifrån denna
studie.

Det tredje kriteriet, pålitlighet, innebär att det bör finnas en transparens genom arbetet (Padgett,
2017:210). Studiens olika processer ska vara väldokumenterade och fynden spårbara genom ett
logiskt tillvägagångssätt (Bryman, 2002:261; Burr, 2015:178). Detta för att en utomstående ska
kunna ifrågasätta eller instämma i framförallt de tolkningar av materialet som gjorts i
analysarbetet, vilket i sin tur möjliggör utvärdering av studiens tillförlitlighet (Ruth, 1991:285).
Hur vi arbetat för att uppnå transparens beskrivs vidare i avsnittet om etiska överväganden.
Möjligheten att styrka och konfirmera utgör det fjärde kriteriet, med vilket menas att studiens
fynd ska vara grundade i det material som studerats och att inte vi som uppsatsförfattare påverkat
analysen och resultaten på ett sätt som är missvisande (Padgett, 2017:210). Hur vi arbetat för att
nå detta kriterium redogörs för i avsnittet om etiska överväganden.

Faktorer som kan riskera att påverka trovärdigheten för studien är bland annat reaktivitet och
forskarens ståndpunkt (Padgett, 2017:213f). Risken för reaktivitet, att vi som forskare påverkar
materialet som analyseras, bedömer vi som obefintlig i denna studie. Detta eftersom vårt material
består av färdiga dokument skrivna av andra och vars innehåll därigenom är utom påverkan från
oss. Den främsta risken i denna studie är hur vår egen förförståelse och ståndpunkter i frågan kan
påverka vårt analysarbete. Vår inställning till detta redogörs för ytterligare i avsnittet om
metodöverväganden.

Etiska överväganden
Vetenskapsrådet (2017:12) betonar vikten av forskaretik – ansvaret gentemot bland annat
forskningen och samhället i övrigt – samt frågor om vetenskaplig oredlighet. Vetenskaplig
oredlighet minskar tilltron till forskningsresultaten och innefattar exempelvis plagiat av andra
texter eller förfalskad data (Vetenskapsrådet, 2017:63). Vid presentationen av det aktuella
forskningsfältet har vikt lagts vid att redovisa resultaten på ett korrekt sätt med respekt för de
arbeten som gjorts inom fältet sedan tidigare. Genomgående i studien har vi, med betoning på de
stycken som redogör för sökprocess, materialinsamling och analysmetod, strävat efter att skapa
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transparens genom att skildra hur både reflektioner och tillvägagångssätt sett ut för att på så sätt
undvika vetenskaplig oredlighet. Trots att studiens empiri består av offentligt publicerade
dokument innebär det inte att användande av materialet kan ske utan etisk reflektion – framförallt
de konsekvenser våra resultat kan medföra måste tas i beaktande, vilket exempelvis Eldén
(2020:77) betonar. Vid presentationen av uppsatsens resultat har vikt lagts vid att de presenteras
korrekt och inte missvisande, vilket bland annat innebär att fynd som motsagt våra förväntningar
också redogjorts för. Utöver detta har noggrannhet med referenser, sidhänvisningar och citat
prioriterats.

För att uppnå en god forskaretik i studien har vi dessutom strävat efter att ha ett genomgående
medvetet förhållningssätt gentemot det faktum att våra förförståelser påverkar vår analys. Vi har
därtill strävat efter att förhålla oss medvetna om att vår studie, i enlighet med det
socialkonstruktionistiska perspektivet, bidrar till att skapa och upprätthålla konstruktioner och
därigenom verkligheten med språket som verktyg. Mot bakgrund av detta har vi fört noggranna
diskussioner om hur vi benämnt och beskrivit exempelvis de olika parterna inom ett
surrogatarrangemang. Då studien inte använt intervjuer eller enkäter som datainsamlingsmetod
har inga etiska överväganden rörande de fyra huvudkraven för individens skydd (information,
samtycke, konfidentialitet och nyttjande) i relation till deltagare gjorts (Vetenskapsrådet, 2002:6).

Metodöverväganden
Studiens empiri består av sekundärmaterial med vilket menas att materialet i sig inte skapats för
forskningsändamål (Aspers 2011:167). Padgett (2017:133) lyfter användandet av sekundärmaterial
som en fördel för dokumentstudien som metod, då materialet inte kan förändras eller påverkas i
efterhand. Samtidigt kan sekundärmaterialet även vara en begränsning med metoden – genom att
det inte går att påverka materialet är forskaren bunden till vad som redan är skrivet, oavsett
kvalitet och innehåll (Billquist & Johnsson, 2007:5; Padgett, 2017:133). Padgett (2017:153) menar
vidare att somliga riktar kritik mot innehållsanalysen då den anses vara en förenklad analysmetod
som riskerar att förbise viktiga fynd. Vidare lyfter också Boréus och Kohl (2018:80) att ett alltför
snävt inriktat analysarbete kan medföra att viktiga fynd förbises. För att minimera denna risk har
en abduktiv metod använts för att möjliggöra skapandet av nya koder efter genomläsning av
materialet. Därtill har båda uppsatsförfattarna läst samtligt material, och materialet har kodats
gemensamt. Detta har resulterat i att samtal kring materialet och koderna kunnat föras längs
vägen vilket öppnat upp för fynd som annars kanske inte skulle ha upptäckts. Trots metodens
begränsningar genomfördes en kvalitativ dokumentstudie med motiveringen att denna typ av
forskning saknas i svensk kontext och att studien därmed kan ge en ny infallsvinkel i diskussionen
kring surrogatarrangemang.

Här bör även tilläggas att det finns en risk att vår förförståelse har påverkat tolkningen av
materialet (Eldén, 2020:70). Detta är av särskild relevans då en av uppsatsförfattarna har
yrkeserfarenhet av att handlägga ärenden som rör surrogatarrangemang, vilket bör nämnas i syfte
att uppnå transparens i studien. En förförståelse kan vara en styrka likväl som en begränsning i
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studien då man å ena sidan besitter kunskap om fältet, å andra sidan riskerar att reproducera
existerande kunskap snarare än att producera ny.

5. RESULTAT OCH ANALYS

Följande avsnitt är indelat i fyra underrubriker. Inledningsvis redovisas vad de tre utredningarna
avser när de talar om surrogatarrangemang. Därefter redovisas olika konstruktioner av
surrogatarrangemang samt dess mest centrala parter under tre rubriker; den ekonomiska
diskursen, diskursiva mönster kring normer och värderingar samt sårbarhetsdiskursen.

Vad innebär ett surrogatarrangemang?
Samtliga utredningar har en liknande bild av vad ett surrogatarrangemang innebär. I 1985 års
utredning beskrivs surrogatarrangemang som att “en utomstående kvinna befruktas genom
insemination med sperma från mannen i ett parförhållande, föder fram barnet samt överlämnar
det mot ett högt vederlag till det beställande paret” eller att “ett befruktat ägg implanteras i
surrogatmodern som bär fram barnet och därefter överlämnar det till de biologiska föräldrarna”
(SOU 1985:5:49). I utredningen från 2016 beskriver utredaren att ett surrogatarrangemang
innebär “att en kvinna upplåter sin kropp och blir gravid med den uttalade avsikten att efter
födseln lämna över barnet till ett par eller en person som inte själv kan eller vill bära fram ett
barn” (SOU 2016:11:359). Vidare går i utredningen från 2021 att utläsa att “ett
surrogatarrangemang innebär att en kvinna (surrogatmodern) blir gravid med den uttalade
avsikten att efter födelsen lämna över barnet till en person eller ett par som i regel inte själv kan
få ett barn (de tilltänkta föräldrarna)” (SOU 2021:56:192). I enlighet med
socialkonstruktionismen finns ingen objektiv sanning kring vad ett surrogatarrangemang är, utan
det vi betraktar som sanning är det mest accepterade sättet att förstå världen just nu (Burr,
2015:5). Att utredarna i samtliga tre SOU:er delar bilden av vad ett surrogatarrangemang tekniskt
innebär ger således uttryck för ett accepterat sätt att förstå fenomenet, en förståelse som inte
förändrats mellan 1985 och 2021. Som redogörs för nedan har flertalet skiftningar i diskursiva
mönster kring konstruktioner av surrogatarrangemang och dess mest centrala parter identifierats,
vilket kan förklaras av kunskapens föränderlighet med tid och rum. Att det råder konsensus kring
bilden av vad ett surrogatarrangemang innebär i de tre utredningarna är därför ett utmärkande
fynd.

Den ekonomiska diskursen
I samtliga tre SOU:er använder utredarna återkommande ett språk med ekonomiska termer, ett
diskursivt mönster som är särskilt framträdande i SOU 1985:5. I utredningen från 1985 beskrivs
ekonomiskt vederlag som ett vanligt förekommande inslag i surrogatarrangemangen, bland annat
genom att en surrogatmoder “hyrs” mot en avgift (SOU 1985:5:33) samt att en relativt hög
ersättning bör ses som en förutsättning för arrangemanget (SOU 1985:5:49f). Utredaren skriver
vidare att surrogatarrangemang ofta innebär ett upprättande av kontrakt mellan parterna
(1985:5:33). Dessa element gör att utredaren i sitt ställningstagande anser att
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surrogatarrangemang får karaktären av “köpslående om barn” (1985:5:50). Detta är en
uppfattning som delas av utredaren i SOU 2016:11. Inslag av ekonomisk ersättning anses leda till
att kommersiella surrogatarrangemang får karaktären av handel där kvinnokroppar och barn
riskerar att exploateras genom att de kan säljas och köpas (SOU 2016:11:381ff). Utredaren
formulerar sig därmed i utredningen från 2016 i termer som kan förknippas med
människohandel. Vidare går i SOU 2016:11 att läsa:

Det är vidare vår uppfattning att surrogatmoderskap på kommersiell grund kan vara en
form av handel med kvinnors kroppar. Det gäller oberoende av om de inblandade
personerna tar skada i det enskilda fallet eller inte, och oavsett om de har lämnat ett fritt
och informerat samtycke. (SOU 2016:11:382)

Genom detta citat kategoriseras arrangemanget som antingen altruistiskt eller kommersiellt, alltså
huruvida arrangemanget motiveras av frivillighet eller vinstintresse. Denna kategorisering är av
relevans eftersom utredaren menar att det är det kommersiella arrangemanget som kan utgöra en
form av människohandel. Utredaren visar dessutom att ett kommersiellt motiv i dennes ögon inte
är förenligt med frivillighet genom meningen “frågan är dock om man kan säkerställa att ett
samtycke verkligen är frivilligt och inte föranlett av t.ex. påtryckningar, känslor av inre tvång eller
kommersiella motiv” (SOU 2016:11:418). Idén om att ett ekonomiskt motiv kan existera parallellt
med frivillighet eller informerat samtycke är något som inte får något större utrymme i
utredningen. Utredarens konstruktion av kommersiella surrogatarrangemang som en form av
människohandel innebär att utredaren inte anser att risken för exploatering vid altruistiska
surrogatarrangemang är lika stor. Detta går i linje med exempelvis Söderström-Anttila et al.s
(2016) studie, som konstaterade att kommersiella surrogatarrangemang riskerar att göra barn till
handelsvaror. I motsats till detta nämner Rudrappa och Collins i sin studie att en av de läkare de
intervjuade ansåg att kommersiella surrogatarrangemang inte var exploaterande just på grund av
det erhållna vederlaget (2015:949). Detta skulle i ekonomiska termer kunna beskrivas som en
producent som får ersättning för sitt arbete. Samma läkare menade däremot att de fall där
surrogatmödrarna inte får betalt ger uttryck för hur medel- och överklassen anser sig ha rätt till
arbetarklassens kroppar. Detta innebär att även om flertalet av studierna, inklusive fynden i
SOU:erna, är överens om att kommersiella surrogatarrangemang utgör en större risk för
exploatering så finns det röster som problematiserar detta synsätt.

Konstruktionen av barnet som en handelsvara
I SOU 1985:5 likväl som SOU 2016:11 diskuteras risken för att barn kan komma att uppfatta sig
själva som handelsvaror som en följd av surrogatarrangemangets, i utredarens ögon, karaktär av
köpslående om barn – något som strider mot förbudet mot handel med barn (SOU 1985:5:50;
SOU 2016:11:381f). Att barnet i och med arrangemanget görs till något överlåtbart menar
utredningen från 2016 är en risk oberoende av vilken kategori surrogatarrangemang det gäller.
Där nämns att barn genom kommersiella surrogatarrangemang riskerar att göras till handelsvaror
medan de genom altruistiska surrogatarrangemang snarare konstrueras som gåvor (2016:11:382;
2016:11:435). Här synliggörs återigen kategoriseringen av surrogatarrangemang som antingen
altruistiskt eller kommersiellt. Oavsett vilken kategori av arrangemang som ingås anser utredaren
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därmed att barnet blir ett medel för de vuxnas mål, något som de anser vara oacceptabelt: “ingen
människa får behandlas enbart som medel för att tillfredsställa andra utan varje individ har ett
eget människovärde” (SOU 1985:5:38f). Ett liknande uttalande görs i SOU 2016:11, men där
problematiseras även argumentet:

Ibland har människovärdesprincipen också anförts i förhållande till det tillkomna
barnet, varvid det har sagts att ingen människa bör vara en gåva från en person till en
annan och att barnet ses enbart som ett medel för de vuxnas mål. Argumentet saknar
inte helt relevans, men det måste samtidigt sägas att människor generellt väljer att bli
föräldrar för sin egen skull. Situationen skiljer sig i detta avseende inte från andra
former av barnalstring eller assisterad befruktning. (SOU 2016:11:433)

Utredaren betonar genom detta citat att föräldrar som bildar familj genom surrogatarrangemang
inte blir föräldrar mer för sin egen skull än föräldrar vars barn tillkommit genom andra
befruktningsmetoder. Här gör utredaren därmed inte skillnad på olika kategorier av vägar till
föräldraskap.

Konstruktionen av surrogatmodern som producent
Något som vidare framkommer i utredningarna från 1985 och 2016 är hur surrogatmodern
konstrueras som en producent – någon med en tydlig funktion som får ersättning för sitt arbete.
I SOU 1985:5 beskrivs surrogatmodern som “en kvinna som lånar ut sin kropp för barnafödande
åt en annan kvinna” (SOU 1985:5:14). Surrogatmodern, en utomstående kvinna, föder barnet
varpå barnet sedan överlämnas till de tilltänkta föräldrarna mot ett högt vederlag (SOU
1985:5:49). Utredaren spekulerar inte kring surrogatmödrars motiv för att ingå
surrogatarrangemang, men det enda motiv som nämns är det ekonomiska vederlaget. Vid tiden
för utredningen från 1985 fanns inte kännedom om huruvida surrogatarrangemang förekom i
Sverige. Det fanns dock kännedom om att sådana arrangemang ingåtts i USA likväl som i
Storbritannien, och utredaren menar att surrogatmödrar där hyrt ut sin kropp mot en avgift
(SOU 1985:5:33). Dessa resonemang förstärks i SOU 2016:11. Där skapar utredaren, genom
diskussionen om en eventuell reglering, en konstruktion av hur en potentiell surrogatmoder bör
vara för att anses som lämplig. Utredningen resonerar kring införande av urvalskriterier för att
minska riskerna med surrogatarrangemang där surrogatmodern ska vara vuxen, frisk, psykiskt
lämplig samt ha fött barn tidigare (SOU 2016:11:418ff). Det sistnämnda bedöms vara av vikt för
att kvinnan ska vara införstådd i hur en graviditet, förlossning och överlämnandet av barnet kan
komma att påverka henne (SOU 2016:11:427f). Att surrogatmodern ska göra det av egen fri vilja
anses vara ytterligare en viktig förutsättning (SOU 2016:11:422). Risken för tvång anses nämligen
vara större vid kommersiella arrangemang, vilket kan tolkas som att utredaren är av åsikten att en
lämplig surrogatmoder bör ha altruistiska motiv (SOU 2016:11:423). I och med dessa
kategoriseringar av önskvärda egenskaper kan utredaren sägas konstruera idealtypen av en
surrogatmoder – den “perfekta” producenten.
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Konstruktionen av de tilltänkta föräldrarna som konsumenter
Medan surrogatmodern konstrueras som en producent konstrueras de tilltänkta föräldrarna som
konsumenter. Detta är tydligt inte minst i SOU 1985:5, där de tilltänkta föräldrarna genomgående
benämns som “det beställande paret” (SOU 1985:5:21). Vid kommersiella surrogatarrangemang,
som SOU 1985:5 främst behandlar, “hyrs” en surrogatmor och ekonomiskt vederlag lämnas
(SOU 1985:5:33). Vidare anger utredningen att det:

vanligen upprättas någon form av kontrakt mellan surrogatmodern och det par som
skall ta emot barnet. Kontraktet går ut på att barnet skall adopteras av det beställande
paret sedan det fötts. (SOU 1985:5:33)

Genom att använda sig av termer såsom “kontrakt” och “det beställande paret” signalerar
utredaren att de tilltänkta föräldrarna är konsumenter. De har beställt en vara – barnet – och
genom ett kontrakt klargörs villkoren för arrangemanget. Även vid diskussionen om risken för
exploatering som nämnts ovan, att kommersiella surrogatarrangemang innebär att barn och
kvinnors kroppar riskerar att göras till handelsvaror, kan de tilltänkta föräldrarna anses göras till
konsumenter då det är de som beställer och köper dessa varor.

Det ekonomiska språkbruket är mest framträdande i SOU 1985:5, där det inte heller nämns att en
kvinna kan bli surrogatmoder av enbart altruistiska skäl. Detta nämns däremot i SOU 2016:11,
där utredaren resonerar kring huruvida surrogatarrangemang bör tillåtas och att det i sådana fall
bör röra sig om altruistiska arrangemang. En skiftning har alltså skett gällande var huvudfokus i
frågan ligger. Det är möjligt att detta beror på att utredningen 1985 kom fram till att
“surrogatmoderskap är en enligt vår mening högst tvivelaktig företeelse främst med hänsyn till
dess karaktär av köpslående om barn”, det vill säga kategorin kommersiella surrogatarrangemang,
och att man därigenom valt att utesluta kommersiella surrogatarrangemang i senare utredningar
till förmån för diskussionen av altruistiska (1985:5:50). SOU 2021:56 saknar till största del
konstruktioner av surrogatarrangemang och dess parter i ekonomiska ordalag. Detta kan bero på
att ämnet för utredningen är regleringen kring surrogatarrangemang där barnet redan tillkommit
snarare än huruvida fenomenet bör tillåtas eller inte. Utredaren behöver därför inte inom ramen
för uppdraget beskriva eller ta ställning till surrogatarrangemang som fenomen.

Det kan konstateras att barnet genom utredarens val av ekonomiska termer konstrueras som en
handelsvara. Barnet är enligt utredningen från 1985 någon som har beställts av konsumenten, en
vara, som tillverkats av producenten och sedan överlämnas till konsumenten – de tilltänkta
föräldrarna. Producenten (surrogatmodern) får ekonomisk ersättning av konsumenterna (de
tilltänkta föräldrarna) vilket förstärker bilden av barnet som en handelsvara, en produkt som
skapats av producenten. Denna konstruktion speglar hur utredarna ser på surrogatarrangemang
samtidigt som det i sin tur reflekterar den samhälleliga kontext utredningen skapats i. Burr
(2015:15) skriver, som tidigare nämnt, att vad som betraktas som sanning i en kontext ändras i
takt med att kontexten i sig förändras och att en bidragande faktor till denna förändring är ny
kunskap om ämnet. Den kunskap vi har om ett fenomen i en kontext bidrar till hur vi ser på vissa
sociala handlingar (Burr, 2015:5). Detta innebär att den kunskap utredarna hade om
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surrogatarrangemang vid tiden för respektive utredning ligger till grund för deras konstruktion av
fenomenet. Språket i sin tur både skapar och upprätthåller konstruktionen av verkligheten.
Utredarens bruk av termer hämtade från ekonomins sektor i SOU 1985:5 kan därmed sägas
spegla en syn på surrogatarrangemang som ett handelsavtal där parterna producent, konsument
och handelsvara inkluderas. Genom att beskriva surrogatarrangemangen på detta sätt bidrar
utredaren till att upprätthålla synen på arrangemanget som ett handelsavtal. SOU 2016:11
innehåller spår av ett liknande tankesätt, om än inte i lika stor utsträckning, medan SOU 2021:56
saknar beskrivningar av surrogatarrangemang i ekonomiska termer. Bristen på detta i SOU
2021:56 kan tala för att utredaren, och därigenom kanske även samhället i sig, övergett denna syn
och istället betraktas surrogatarrangemang utifrån andra perspektiv. Dessa perspektiv, exempelvis
diskursiva mönster kring normer och värderingar, redogörs för nedan. En bidragande faktor till
övergivandet av det tidigare synsättet kan vara den kunskapsutveckling som skett över tid gällande
surrogatarrangemang, samt det faktum att förekomsten av arrangemangen ökat.

Diskursiva mönster kring normer och värderingar
Förutom konstruktionen av surrogatarrangemang i ekonomiska termer framträder ytterligare ett
synsätt på fenomenet med fokus på normer och värderingar i samtliga utredningar, vilket är
särskilt framträdande i SOU 2016:11. Ett exempel på detta fokus på normer och värderingar är
från SOU 1985:5 där den reproduktiva teknologin konstrueras som “en form av manipulation
med mänskliga livsprocesser” (SOU 1985:5:38). När det rör sig om befruktning utanför kroppen
med utomstående donatorer beskrivs processen som en så omfattande manipulation att den är
ägnad att skada människosynen, något som i högre grad rör surrogatarrangemang än andra
reproduktiva teknologier (SOU 1985:5:39). Att utredaren menar att surrogatarrangemang i högre
grad än andra befruktningsmetoder utgör en manipulation ägnad att skada människosynen kan
tolkas som en varning för en dystopisk framtid där människan ägnar sig åt att mixtra med
naturen. Utredaren ger uttryck för en värdering där människans natur bör särskiljas från
teknologins utveckling, vilket förstärks av att utredaren uttrycker att “naturens ofullkomlighet
måste ibland godtas” (SOU 1985:5:38). Utredaren gör därför ett ställningstagande och menar att
surrogatarrangemang inte är ett godtagbart sätt att avhjälpa ofrivillig barnlöshet (SOU 1985:5:39).
I utredningen från 2016 lyfts liknande argument:

Skiljandet av moderskapet från graviditet och förlossning kan också hävdas utgöra ett
ytterligare steg mot en teknifierad människosyn och en teknifiering av
fortplantningsprocessen. Detta kan anföras som ett skäl mot ett tillåtande av altruistiskt
surrogatmoderskap. (SOU 2016:11:397)

Även här lyfts argument mot att särskilja moderskap från graviditet och förlossning och
utredaren befarar att ett tillåtande av surrogatarrangemang kan leda till en teknifierad syn på
människan och fortplantning. Citatet berör de altruistiska arrangemangen, medan de
kommersiella snarare anses utgöra en större risk för att kommersialisera synen på människan
(SOU 2016:11:397). Mot bakgrund av detta kan således förstås att utredaren tar ställning mot
altruistiska såväl som kommersiella surrogatarrangemang. Detta ger uttryck för hur
surrogatarrangemang som social handling inte är accepterat. Denna konstruktion av fenomenet
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får praktiska konsekvenser i enlighet med det socialkonstruktionistiska perspektivet, ytterst att
tilltänkta föräldrar genom förbudet inte kan få barn med hjälp av en surrogatmoder.

Konstruktionen av surrogatarrangemang som stridande mot samhällsintresset
I utredningen från 2016 menar utredaren att surrogatarrangemang kan ha inverkan på rådande
normer och värderingar i samhället och att ett tillåtande av surrogatarrangemang kan medföra en
förändrad samhällssyn vad gäller kvinnor, barn, fortplantningsprocessen samt människan i stort
(SOU 2016:11:378f). Vidare menar utredaren att ett “godtagande av nya förfaranden kan leda till
en förändrad måttstock”, en företeelse utredaren ger namnet acceptansglidning (SOU
2016:11:434). Exempelvis skulle en reglering kunna leda till att allmänheten betraktar
surrogatarrangemang som en lösning på ofrivillig barnlöshet, något som inte är önskvärt enligt
utredaren (SOU 2016:11:407). Ett tillåtande av surrogatarrangemang kan därtill skapa en syn på
barn som överlåtbara (SOU 2016:11:436). Att acceptera arrangemangen kan därmed sägas strida
mot samhällsintresset och främja inställningen att det är en rättighet att få barn (SOU
2016:11:379). Utredaren menar även att:

om assisterad befruktning med en surrogatmor tillåts i Sverige visar samhället nämligen
sin acceptans för sådana förfaranden. Detta kan förväntas leda till en ökad medvetenhet
om surrogatmoderskap och eventuellt till en större acceptans för förfarandet bland
befolkningen. (SOU 2016:11:393)

Genom detta uttalande markerar utredaren att ett tillåtande av surrogatarrangemang inte är
önskvärt sett till dess konsekvenser för samhället. Detta är något som är återkommande i SOU
2016:11, där så kallade samhällsinriktade argument mot surrogatarrangemang nämns. Denna typ
av argument hävdar att surrogatarrangemang kan vara skadliga för samhället i stort trots att
individer i de enskilda fallen inte orsakas skada (SOU 2016:11:379). Bland annat lyfts att svenska
rättsregler inte är anpassade för att hantera surrogatarrangemang vilket kan leda till osäkerhet
kring handläggning inom socialtjänst och andra myndigheter (SOU 2016:11:518). Ett tillåtande av
surrogatarrangemang kan också anses som stridande mot samhällsintresset utifrån diskussionen i
SOU 2016:11 i vilken risken att förstärka traditionella könsroller lyfts. Mer specifikt avses risken
för att förstärka synen på kvinnan som en självuppoffrande givare (SOU 2016:11:394f). Till de
samhällsinriktade argumenten hör även argument kring en försämrad kvinnosyn i samhället samt
en mer teknifierad syn på fortplantningsprocessen såväl som människokroppen (SOU
2016:11:379). Utredaren menar, i likhet med det som nämnts ovan rörande handel, att Sverige
borde ta avstånd från fenomen som innebär handel med kvinnors kroppar (SOU 2016:11:382).
Utredaren problematiserar vidare surrogatarrangemang utifrån kvinnors rätt att bestämma över
sin egen kropp:
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En annan viktig fråga är om surrogatarrangemang innebär ett hot mot kvinnors rätt att
bestämma över sin kropp. /…/ Samtidigt kan surrogatarrangemang äga rum på ett sätt
som står i strid med den kroppsliga integriteten. Så är tveklöst fallet om arrangemanget
ingås i strid med kvinnans vilja, om det innebär inskränkningar i fråga om
surrogatmoderns rätt till abort, eller tvingande regler om hur hon ska leva sitt liv, vad
hon får äta och dricka osv. Något sådant måste betraktas som oacceptabelt från svenska
utgångspunkter. (SOU 2016:11:426)

Utredaren menar visserligen att kvinnor har rätt att bestämma över sin egen kropp och således
bör kunna besluta att ingå ett surrogatarrangemang, men att arrangemangets medförande risk för
tvång bör vara en faktor som väger tyngre i diskussionen. Att utredaren nämner svenska
utgångspunkter visar att utredaren värnar om bevarandet av de värderingar som finns i Sverige
och att surrogatarrangemang kan strida mot dessa. Det tycks även vara av vikt att Sverige som
land ska vara vägledande i internationella sammanhang:

Ett godtagande av våra överväganden skulle dessutom innebära ett viktigt
ställningstagande från Sverige i aktuella frågor. Sverige visar i så fall tydligt att barn inte
bör komma till på detta sätt och att de personer som vill bli föräldrar bör välja andra
vägar till föräldraskap. Ställningstagandet skulle med all sannolikhet få konsekvenser för
det internationella samarbetet om surrogatarrangemang särskilt arbetet om
gränsöverskridande sådana arrangemang. Det skulle till och med kunna ha den positiva
konsekvensen att fler surrogatvänliga länder börjar begränsa utlänningars möjligheter att
genomgå surrogatarrangemang i landet eller att de på annat sätt börjar ta ett större
ansvar för konsekvenserna av dessa arrangemang. (SOU 2016:11:653)

Utredaren menar här att Sverige bör vara en förebild kring reglering om surrogatarrangemang
och att ett förbud skulle medföra att andra länder går i linje med Sverige. Att det benämns som
“den positiva konsekvensen” visar utredarens ståndpunkt i frågan, närmare bestämt att
surrogatarrangemang inte är önskvärt och bör begränsas eller till och med förbjudas. Utredaren
visar även att det i dennes mening finns saker som är av större intresse för samhället än
surrogatarrangemang. Detta genom att nämna att en följd av övervägandena kan bli att de som
vill ha barn, istället för att använda sig av dessa arrangemang, väljer att adoptera (SOU
2016:11:652). I och med detta kategoriserar utredaren olika vägar till föräldraskap –
surrogatarrangemang och adoption – och ordnar dessutom dessa kategorier hierarkiskt där
adoption anses vara av större intresse för samhället.

Utredarnas motstånd mot surrogatarrangemang med argumenten ovan visar att de anser att
rådande normer och värderingar riskerar att utmanas vid en reglering. Detta relaterar till Snows
(2016:6) fynd angående hur Kanadas och Australiens lagstiftare använder sig av argument mot
surrogatarrangemang som anspelar på ländernas värderingar. Paralleller kan således dras från
Snows fynd till svensk statlig kontext. Utredaren motiverar sitt betänkande med att
surrogatarrangemang, med betoning på kommersiella, är stridande mot svenska värderingar och
normer och därmed inte bör tillåtas. Dessa beskrivningar kan tolkas som att utredaren försöker
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motverka en förändrad syn på surrogatarrangemang för att därigenom bibehålla dessa
värderingar. Då kunskap enligt socialkonstruktionismen är kontextberoende bör kunskapen om
surrogatarrangemang vid, i det här fallet, 2016 vara präglad av dess kulturella och historiska
kontext. Detta blir tydligt genom citaten ovan gällande samhället och människosynen. Det verkar
dock som att utredaren vill förhindra att kunskapen sprids:

Det finns rentav en viss risk för att antalet surrogatarrangemang i utlandet eller på
informell grund ökar. När ett förfarande blir tillåtet ökar nämligen allmänhetens
medvetenhet om förfarandet och acceptansen för det kan komma att öka. (SOU
2016:11:407)

Utredaren anser därmed att ett tillåtande medför en ökad medvetenhet och acceptans, något som
beskrivs som en risk. Utredaren önskar förhindra att allmänheten får upp ögonen för förfarandet.
Något senare i utredningen framkommer dock att “en annan viktig omständighet är att
kunskapen hos allmänheten bör öka som en följd av innehållet i detta betänkande” (SOU
2016:11:645). Detta anses enligt utredaren vara av vikt då kunskapen om surrogatarrangemangets
problem ökar i takt med att kunskapen om själva arrangemanget ökar, något som kan innebära
att en del personer avstår från att ingå surrogatarrangemang (SOU 2016:11:645). Denna paradox
antyder en viss kluvenhet hos utredaren, vilket kan tolkas som att en ökad kunskap och
medvetenhet om surrogatarrangemang är önskvärt – om allmänhetens kunskap och medvetenhet
går i linje med betänkandets slutsatser.

Konstruktionen av surrogatmodern som en oförmögen beslutsfattare
I SOU 2016:11 resonerar utredaren kring surrogatmoderns motiv att ingå surrogatarrangemang
och konstruerar henne genom detta som en oförmögen beslutsfattare. Utredaren belyser i
samband med detta risken för att de kvinnor som är eller vill bli surrogatmödrar utsätts för
påtryckningar. Exempel på påtryckningar som utredaren nämner kan komma dels inifrån genom
en känsla av inre tvång (SOU 2016:11:432), men de kan även härstamma från samhället med dess
kulturella föreställningar om att kvinnor ses som självuppoffrande (SOU 2016:11:432). Utredaren
menar att “beslutet att bli surrogatmor kan, enligt sådana synsätt, inte betraktas fristående från
samhälleliga normer som hyllar den självuppoffrande kvinnan” (SOU 2016:11:394f). Utredaren
nämner kort att en surrogatmoders motiv kan vara en önskan att hjälpa andra eller känna sig
värdefull, samt att “surrogatmodern kan också som vi ser det vara en frivilligt agerande person”
(2016:11:433). Senare i samma stycke nämns dock att även detta kan grunda sig i samhällets
ojämlikhet, vilket återigen konstruerar surrogatmodern som en oförmögen beslutsfattare (SOU
2016:11:433).

I utredningen nämns även att kvinnan kan påverkas emotionellt av att se sina närståendes, de
ofrivilligt barnlösa, kamp och längtan efter att få barn vilket kan medföra att hon känner sig
tvingad att ställa upp som surrogatmoder (2016:11:422). Ytterligare ett motiv som diskuteras är
att kvinnorna kan befinna sig i fattigdom, vara lågutbildade eller icke läs- och skrivkunniga och
därför inte ha möjlighet att vara fullt insatta i åtagandet samt konsekvenserna av ett
surrogatarrangemang (2016:11:389f). Att kvinnan befinner sig i en ekonomiskt utsatt situation

31 (54)



Nilsson Holmgren & Runnberg

kan, enligt utredaren, göra att hon ingår arrangemanget för ersättningens skull (2016:11:283).
Utredaren ifrågasätter också huruvida det av surrogatmodern informerade samtycket ska eller
överhuvudtaget kan lämnas. Detta sett till hur graviditeten och det eventuella band som skapas till
barnet kan påverka henne, samt hur införstådd hon är med detta när samtycket lämnas (SOU
2016:11:392). De ställer sig dessutom frågande till om hur en garanti för att ett samtycke
säkerställer att surrogatmodern inte utsatts för påtryckningar är möjlig (SOU 2016:11:418). Den
största risken anses dock vara inblandningen av ersättning:

Ett annat argument är risken för att vinstintresset skulle kunna påverka en presumtiv
surrogatmors omdöme och innebära hon lättare bortser från eller undervärderar de
fysiska och psykiska risker som ett surrogatarrangemang innebär. Sådant kan vara svårt
att genomskåda även vid en noggrann prövning, om kvinnan själv är mycket övertygad.
Vid surrogatarrangemang där ersättning utöver ren kostnadsersättning utgår blir det
alltså svårare att säkerställa att kvinnan verkligen har insett och tagit riskerna på allvar.
(SOU 2016:11:384)

Utredarens formuleringar kan tolkas vara uttryck för en syn på surrogatmodern som, av olika
anledningar, oförmögen att fatta egna beslut rörande sitt liv och sin kropp. Att utredaren
använder formuleringar som “genomskåda även vid en noggrann prövning, om kvinnan själv är
mycket övertygad” antyder att det är någon utomståendes uppgift att granska validiteten i
surrogatmoderns åtagande – med andra ord att kvinnan själv inte är kapabel att fatta detta beslut.
Om hon är övertygad är hon förblindad av vinstintresset. Detta är något som även Teman (2008)
nämner i sin studie. Hon menar att politiker ser det som sin uppgift att skydda kvinnor dels från
exploatering, dels från att göra val de kommer ångra och menar att den forskning som finns
konstruerar surrogatmödrar som normbrytande samt oförmögna beslutsfattare genom sitt beslut
att ingå surrogatarrangemang (Teman, 2008:1110f). Temans fynd stämmer därmed till stor del
överens med hur utredaren i främst SOU 2016:11 resonerar.

Ett utmärkande fynd i denna studie härrör från tolkningar av SOU 2016:11 där utredaren menar
att det måste finnas en förklaring till varför en kvinna väljer att göra något så okonventionellt och
normbrytande som att ställa upp som surrogatmoder. En kvinna som är kompetent, självständig
och väl införstådd i situationen och väljer att bli surrogatmoder är därmed inte något som
diskuteras särskilt ingående, vilket förstärker utredarens konstruktion av surrogatmodern som en
oförmögen beslutsfattare. Här aktualiseras återigen Temans (2008) resultat. Hon menar att den
forskning som finns om surrogatarrangemang skildrar kvinnors val att bli surrogatmödrar som
normbrytande (Teman, 2008:1110). De surrogatmödrar som dessutom är nöjda med sitt val att
ingå surrogatarrangemang i forskningssammanhang anses ha narcissistiska drag (Teman,
2008:1110).
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Konstruktionen av de tilltänkta föräldrarnas hälsotillstånd
Genom att de tilltänkta föräldrarnas hälsotillstånd konstrueras i samtliga utredningar ger
utredarna uttryck för diskursiva mönster kring normer rörande vilka som är berättigade att
använda reproduktiva teknologier samt värderingar om huruvida surrogatarrangemang bör
användas som en sista utväg. I utredningen från 1985 beskriver utredaren ett
surrogatarrangemang som att en surrogatmoder föder barn åt en kvinna som inte själv kan föda
ett barn (SOU 1985:5:14). Att den tilltänkta modern inte kan föda barn kan antingen bero på att
hon är “helt ofruktsam”, eller att hon har “befruktningsdugliga ägg men något fel på livmodern”
(SOU 1985:5:33). Det kan även röra sig om en kvinna med friska ägg och äggledare, men med en
sjukdom som gör att en graviditet kan äventyra hennes hälsa (SOU 1985:5:21). Det kan också
vara så att nedsatt spermieproduktion hos mannen föranleder parets ofrivilliga barnlöshet, vilket
framgår av följande citat:

Metoden att befrukta utanför kroppen bör enligt vår uppfattning inte få användas i
något annat barnalstringssyfte än att hjälpa ett par att få barn i de fall där det föreligger
ett medicinskt hinder för befruktning på naturlig väg. Det är alltså t. ex. fråga om fall då
kvinnan är ofruktsam eller då mannen har nedsatt spermaproduktion. Vi motsätter oss
sålunda att metoden används av andra skäl. (SOU 1985:5:39)

Genom att beskriva ett konstaterat medicinskt hinder som det enda godtagbara skälet att använda
reproduktiva teknologier kategoriserar utredarna de tilltänkta föräldrarna i två kategorier: de som
av medicinska skäl inte kan få barn samt de som saknar medicinska skäl. Denna kategorisering
avgör huruvida befruktning utanför kroppen är en godtagbar metod för att bilda familj eller inte.
Den metod för befruktning utredaren här avser är när en befruktning utanför kroppen sker inom
ett parförhållande genom vad vi idag kallar IVF-behandling (1985:5:39). Utredaren avvisar övriga
former av befruktning utanför kroppen, bland dem surrogatarrangemang (SOU 1985:5:39). Det
innebär att utredaren gör ställningstagandet att ett surrogatarrangemang inte är en godtagbar väg
till föräldraskap, oavsett om det är ofrivilligt barnlösa personers sista utväg eller inte. Här bör
också nämnas att utredningen från 1985 endast diskuterar heterosexuella par. Samkönade par och
ensamstående personer omnämns således inte. Detta relaterar till fynd av Eriksson (2021) som i
sin studie fann att idealtypen av tilltänkta föräldrar är heterosexuella, infertila par och att andra
tilltänkta föräldrar inte omnämns.

Som ovan nämnt konstrueras varken samkönade par eller ensamstående personer som potentiella
tilltänkta föräldrar i SOU 1985:5. Vid tiden för utredningen från 2016 har dock detta ändrats.
Trots att “majoriteten av de hittillsvarande arrangemangen har innefattat olikkönade par som
mottagare” omnämns även manliga samkönade par och ensamstående män som potentiella
mottagare, medan surrogatarrangemang med kvinnliga samkönade par och ensamstående
kvinnor som mottagare omnämns som “mycket ovanliga” (SOU 2016:11:455). Denna
kategorisering av potentiella tilltänkta föräldrar bidrar således till konstruktionen av vilka personer
det är som ingår ett surrogatarrangemang i syfte att bilda familj. Detta exemplifierar hur
kunskapen, med ett socialkonstruktionistiskt perspektiv, anses vara föränderlig med tid och rum.
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Synen på och kunskapen om familj och familjebildning år 1985 var inte densamma som den är
idag – exempelvis hade samkönade par ingen möjlighet att ingå äktenskap då Sverige först 2009
antog en reglering om en könsneutral äktenskapslag (Statistiska centralbyrån, 27 november 2018).
Mot bakgrund av detta kan således kunskapens föränderlighet vara en förklaring till varför
olikkönade och ensamstående personer nämns i utredningen från 2016, men inte i utredningen
från 1985.

Rörande de olikkönade paren, som enligt utredaren utgör majoriteten av surrogatarrangemangen,
konstruerar utredaren dessa tilltänkta föräldrar som personer som “ofta försökt att bli föräldrar
genom en assisterad befruktning inom svensk hälso- och sjukvård” (SOU 2016:11:456). Vidare
menar utredaren att det finns par som genomgått upp emot tio försök med IVF-behandling före
surrogatarrangemanget (SOU 2016:11:456). Genom detta exemplifieras hur utredaren
konstruerar de tilltänkta föräldrarnas reproduktiva hälsotillstånd genom att framställa dem som
personer som dels behövt använda sig av reproduktiva teknologier för att bilda familj, dels som
personer som innan arrangemanget försökt nå föräldraskap via andra vägar än
surrogatarrangemang. I och med konstruktionen av de tilltänkta föräldrarnas reproduktiva
hälsotillstånd och deras tidigare försök till familjebildning konstrueras surrogatarrangemang i
SOU 2016:11 som den sista utvägen för ofrivilligt barnlösa personer. I och med att
surrogatarrangemang konstrueras som en sista utväg för ofrivilligt barnlösa personer antyder
utredaren att surrogatarrangemang inte bör användas för personer som av icke-medicinska skäl
vill ingå ett sådant arrangemang.

I utredningen från 2021 beskrivs ett surrogatarrangemang som ett arrangemang där “en kvinna
(surrogatmodern) blir gravid med den uttalade avsikten att efter födelsen lämna över barnet till
en person eller ett par som i regel inte själv kan få ett barn (de tilltänkta föräldrarna)” (SOU
2021:56:192). Genom detta citat påvisas hur ett skifte skett i konstruktionen av de tilltänkta
föräldrarnas hälsotillstånd – här rör det sig i regel om en person eller ett par som inte själv kan få
ett barn, medan det i 1985:5 rör sig om helt ofruktsamma personer. Vidare kategoriserar
utredaren de tilltänkta föräldrarna som ingår ett surrogatarrangemang genom att nämna att det
främst är kvinnan i ett par som inte kan bli gravid eller föda ett barn (SOU 2021:56:215). Genom
denna kategorisering konstrueras de tilltänkta föräldrarnas hälsotillstånd på så sätt att kvinnan i
ett par omnämns som den vars hälsotillstånd ligger till grund för att paret inte lyckats få barn,
medan mannens hälsotillstånd lämnas okommenterat. En förklaring till detta kan vara att par där
mannens hälsotillstånd påverkar huruvida paret kan skaffa barn på “naturlig” väg kan uppnå
föräldraskap genom andra reproduktiva teknologier som exempelvis insemination efter
spermiedonation. Utredaren nämner därtill att det i Sverige har “blivit allt vanligare att ofrivilligt
barnlösa åker utomlands för att få barn genom surrogatarrangemang” (SOU 2021:56:224).
Utredaren definierar däremot inte vad som avses med ofrivillig barnlöshet, exempelvis om de
tilltänkta föräldrarna provat andra vägar till föräldraskap och om surrogatarrangemang därigenom
blir de tilltänkta föräldrarnas sista utväg. I kontrast till utredningen från 2016 lägger utredaren här
ingen värdering i huruvida surrogatarrangemanget är den sista utvägen för dessa par eller inte.
Detta kan anses ges uttryck för en förändring kring synen på medicinska skäl till att ingå
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surrogatarrangemang – utredaren utesluter inte tilltänkta föräldrar som vill ingå
surrogatarrangemang av andra skäl än medicinska.

Konstruktionen av de tilltänkta föräldrarna som oansvariga
Surrogatmodern konstrueras som tidigare nämnts som oförmögen. Ytterligare en part, de
tilltänkta föräldrarna, beskrivs av utredaren i liknande ordalag. Skillnaden är dock att
surrogatmodern ses som ett offer för påverkan, ett objekt, medan de tilltänkta föräldrarna snarare
beskrivs som subjekt och som några som själva är ansvariga för sin oförmögenhet. I utredningen
nämns bland annat att:

Många personer som längtar efter ett barn verkar inte skaffa sig tillräcklig kunskap om
de juridiska problem som kan uppkomma innan de inleder ett surrogatarrangemang i
utlandet. De verkar i stället utgå från att allting löser sig på ett snabbt och smidigt sätt
när barnet väl är fött. Det nu sagda har bekräftats av företrädare för familjerätterna,
Migrationsverket och utlandsmyndigheterna, vilka tillagt att tilltänkta föräldrar ytterst
sällan hör av sig till dem innan surrogatmodern har blivit gravid. Tilltänkta föräldrar
verkar alltså ofta inleda ett arrangemang i utlandet utan att dessförinnan försäkra sig om
att de kan ta med sig barnet till Sverige och här bli rättsliga föräldrar till barnet. De
uttrycker sedan en frustration över att myndigheternas och domstolarnas handläggning
av faderskap, vårdnad och adoption m.m. tar en viss tid. (SOU 2016:11:460)

Denna formulering antyder att de tilltänkta föräldrarna i utredarens ögon är oansvariga som inte
undersöker konsekvenserna av ett surrogatarrangemang, samt att de sedan dessutom är missnöjda
med tidsåtgången som processen kräver. Utredaren menar att de tilltänkta föräldrarna är skyldiga
att vara medvetna om och ta ansvar för de följder ett sådant arrangemang kan få (SOU
2016:11:523), följder som enligt utredaren riskerar att drabba de barn som tillkommit (SOU
201611:651). Av citatet ovan att döma anser utredaren att detta är något som inte görs vid tiden
för utredningen. Att de tilltänkta föräldrarna är frustrerade över den komplexa efterföljande
processen lyfts även i Arvidsson et al. (2019) samt Sydsjö, Skoog Svanberg och Lampics (2019)
studier.

En farhåga som återkommer i SOU 2016:11 är att antalet som vill använda sig av
surrogatarrangemang kan komma att öka om metoden skulle tillåtas.

När ett förfarande blir tillåtet ökar nämligen allmänhetens medvetenhet om förfarandet
och acceptansen för det kan komma att öka. De personer som har behov av förfarandet
för att kunna bli föräldrar kan komma att uppfatta det närmast som en rättighet, vilket i
sin tur kan leda till att de söker sig utomlands t.ex. om de inte får möjlighet att genomgå
förfarandet här eller om förfarandet misslyckas. (SOU 2016:11:407)

Här märks en oro över att blivande tilltänkta föräldrar ser alternativet med en surrogatmoder som
inte enbart en lösning utan en rättighet och att Sverige för att undvika detta inte bör tillåta
förfarandet. Utredaren vill motverka en bredare acceptans för surrogatarrangemang bland
allmänheten. Utredaren menar därtill att en reglering kring föräldraskapet när ett barn tillkommit
genom ett surrogatarrangemang utomlands enbart skulle medföra en ökning av användandet av
metoden, något som bör förhindras (SOU 2016:11:521). Detta är något som även tas upp i SOU
2021:56. Utredaren betonar upprepade gånger att det hör till utredningens uppdrag att inte lämna
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förslag som uppmuntrar tilltänkta föräldrar att kringgå svensk lagstiftning (SOU 2021:56:206;
SOU 2021:56:208; SOU 2021:56:224). Detta visar att konstruktionen av surrogatarrangemang
som något som bör förhindras inte förändrats mellan 2016 och 2021. En förklaring till detta kan
vara att utredningen från 2016 skapat och upprätthållt den kunskap som ligger till grund för
utredarens yttranden i SOU 2021, som i sin tur skapar och upprätthåller kunskapen idag.
Därigenom reproduceras den verklighet som konstruerats 2016 även fortsättningsvis.

Sårbarhetsdiskursen
I samtliga utredningar går att hitta diskursiva mönster kring surrogatarrangemanget och de mest
centrala parternas sårbarhet. Dessa mönster är framträdande i samtliga utredningar.
Konstruktionen av barnet som sårbart framträder dock i högst grad i de två senare
utredningarna. I SOU 1985 konstrueras surrogatarrangemang i sig som sårbart och utredaren
använder sig av följande frågeställningar för att illustrera på vilket sätt arrangemanget är sårbart:

Vad händer till exempel om surrogatmodern vägrar att lämna från sig barnet eller om
det beställande paret vägrar ta emot barnet? Eller vad händer om domstolen avslår en
ansökan om adoption? Vem bestämmer över fostret, om till exempel fråga uppkommer
om abort, surrogatmodern eller den beställande kvinnan? Kan det beställande paret ha
något inflytande över surrogatmoderns livsföring under graviditeten vad gäller till
exempel användning av alkohol, rökning och bruk av mediciner? (SOU 1985:5:34)

Genom dessa frågor problematiserar utredaren potentiella situationer där intentionen med ett
surrogatarrangemang av någon anledning inte fullföljs. Genom de ställda frågorna konstruerar
utredaren arrangemanget i sig som sårbart och belyser att det inom ett surrogatarrangemang
finns många delar som kan gå fel. Utredaren belyser därtill problematiken i det rättsliga
föräldraskapet och frågar sig vem det är som bestämmer över fostret – vem är det som är dess
förälder? Denna fråga tar utredaren ställning till genom följande citat:

En grundregel enligt svensk rätt är att kvinnan förfogar över sin kropp. Surrogatmodern
kan alltså bestämma till exempel om hon skall begära abort. Detta torde det beställande
paret inte kunna förhindra genom ett juridiskt avtal. Inte heller torde det beställande
paret kunna förhindra att kvinnan missköter sig under graviditeten till exempel genom
att missbruka droger eller läkemedel. (SOU 1985:5:50)

Genom detta ställningstagande fastslår utredaren att surrogatmodern, i enlighet med grundregeln
att en kvinna förfogar över sin egna kropp, är den enda personen som kan fatta beslut rörande
surrogatgraviditeten. De tilltänkta föräldrarna blir föräldrar först när det rättsliga föräldraskapet
överförts och så länge barnet befinner sig i fosterstadiet är surrogatmodern den enda föräldern.
Att surrogatmodern bär barnet som sedan ska överlämnas till de tilltänkta föräldrarna ger inte
föräldrarna rätt att bestämma i frågor som rör surrogatmoderns liv eller levnadssätt, inte heller
om levnadssättet vore skadligt för barnet.

Vidare diskuterar utredaren i SOU 1985:5 de adoptionsbestämmelser som reglerar att en domstol,
efter att en social utredning rörande de tilltänkta föräldrarnas lämplighet genomförts, måste
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godkänna adoptionen (SOU 1985:5:50). Utredaren betonar att “någon garanti för att det
beställande paret skall få adoptera det barn de beställt finns sålunda inte” (SOU 1985:5:50). Även
här konstruerar utredaren surrogatarrangemanget i sig som sårbart genom att belysa att det inte
finns någon garanti för att de tilltänkta föräldrarna får adoptera det barn som på deras uppdrag
tillkommit via surrogatarrangemang. Utredarens språkbruk aktualiserar återigen konstruktionen
av de tilltänkta föräldrarna som konsumenter och barnet som en handelsvara avseende “det
beställande paret” och “det barn de beställt”. Det finns dessutom ett symboliskt värde i att
benämna barnet som “det barn de beställt” snarare än “sitt barn”. Genom denna användning av
språket antyder utredaren att barnet som tillkommit via ett surrogatarrangemang inte är de
tilltänkta föräldrarnas barn, oavsett om genetisk koppling finns mellan barnet och de tilltänkta
föräldrarna eller inte.

Också i SOU 2021:56 konstrueras surrogatarrangemang som något sårbart. I utredningen
uttrycks att surrogatarrangemang aktualiserar flertalet komplicerade juridiska frågeställningar och
intresseavvägningar (SOU 2021:56:166). Denna formulering konstruerar surrogatarrangemanget
som sårbart i relation till de svenska rättsreglerna. Detta är något som relaterar till Arvidsson et
al. (2019) samt Sydsjö et al. (2019) där båda studierna drog slutsatsen att en reglering kring
surrogatarrangemang är nödvändig för att minska den juridiska osäkerheten för dels tilltänkta
föräldrar, dels handläggare som arbetar med ärenden som rör surrogatarrangemang. För att
belysa de komplicerade juridiska frågeställningarna kategoriserar SOU 2021:56 den familj vars
barn tillkommit via surrogatarrangemang i två kategorier – de som har hemvist i Sverige och de
som har haft hemvist utomlands. Denna kategorisering är av vikt då utredaren föreslår lagändring
som innebär att dessa kategorier behandlas olika. Utredaren föreslår att utländska domar rörande
den tilltänkta moderns rättsliga föräldraskap bör göras gällande i Sverige när en familj som haft
hemvist utomlands flyttar till Sverige (SOU 2021:56:197). Därtill betonar utredaren att tanken
inte är att regleringen ska omfatta personer med hemvist i Sverige som genomfört ett
surrogatarrangemang utomlands (SOU 2021:56:206). Denna särbehandling av kategorierna
motiveras med att barnets intresse av rättssäkerhet och trygghet föranleder en reglering där
tilltänkta föräldrar som haft hemvist utomlands även i Sverige anses vara barnets rättsliga
föräldrar (SOU 2021:56:197). Utredarens uttryckliga uppdrag är dessutom att inte föreslå en
reglering som uppmuntrar personer med hemvist i Sverige att ingå surrogatarrangemang
utomlands (SOU 2021:56:224).

Konstruktionen av barnet som sårbart
I SOU 1985:5 konstaterar utredarna att “det blivande barnet har hittills inte ägnats någon
uppmärksamhet” och att “eftersom barnet inte kan tillfrågas är det den mest oskyddade av de
berörda personerna” (SOU 1985:5:38). Trots att barnet konstrueras som den mest oskyddade och
därigenom sårbara parten konstrueras det inte som ett rättssubjekt med egna intressen och
rättigheter, fastän utredningen fastslår att riktmärket vid användandet av reproduktiv teknologi
“måste vara det blivande barnets bästa” (SOU 1985:5:39). Förvisso menas att det för barnet är av
största vikt att det inte föreligger oklarhet om vem som ansvarar för det (SOU 1985:5:50), men
barnperspektivet och barnets bästa får i utredningen från 1985 knappt eller inget utrymme.
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I kontrast till utredningen från 1985 påvisar SOU 2016:11 att det skett ett skifte i kunskapen och
föreställningarna om barns generella behov:

Det är osäkert hur vetskapen om att föräldrarna har betalat en kvinna för att hon ska
bära och lämna över barnet kan påverka t.ex. relationen till föräldrarna, självbilden och
den psykiska välmågan. Det sagda talar starkt mot ett tillåtande av kommersiellt
surrogatmoderskap. (SOU 2016:11:382)

Istället för att tala om barn sett ur vuxna ögon problematiserar utredarna surrogatarrangemang
utifrån barnets egna ögon genom att belysa hur barnet i fråga kan reagera på vetskapen att det
tillkommit via surrogatarrangemang. Vidare konstaterar utredaren att “det är särskilt viktigt att
följa den psykosociala utvecklingen hos barnen för att i god tid kunna förutse om det finns behov
av stödjande insatser” (SOU 2016:11:653). Genom detta citat konstruerar utredaren barnet som
sårbart och antyder att det finns en risk att barn som tillkommit via surrogatarrangemang är i
behov av stödjande insatser för problem som uppkommit som en konsekvens av det sätt barnet
kommit till världen. Utredaren betonar därtill att det är “oklart hur barn på lång sikt påverkas av
vetskapen om att de har skapats med syfte att lämnas över till andra föräldrar” och “om
surrogatmodern är en del av barnets liv är det inte klart hur detta kan påverka barnet på lång sikt”
(SOU 2016:11:410). Här konstrueras barnet återigen som sårbart. Dessa citat exemplifierar
dessutom hur utredaren kategoriserar barn utifrån på vilket sätt de kommit till världen. Dessa
kategorier har betydelse för hur viktigt det är att följa barnets psykosociala utveckling baserat på
hur befruktningen gått till, eftersom det enligt utredaren är särskilt viktigt att följa den
psykosociala utvecklingen hos barn tillkomna via surrogatarrangemang. Därtill problematiseras
en eventuell relation mellan barnet och surrogatmodern då det saknas kunskap om hur relationen
kan påverka barnet på längre sikt. Samtidigt konstruerar utredaren genom sitt ordval “andra
föräldrar” surrogatmodern som, om inte den enda så åtminstone den första, föräldern.

Vidare konstrueras barnet i SOU 2016:11 som sårbart i relation till de tilltänkta föräldrarna.
Utredaren fastställer att “i värsta fall kan barnen hamna i en mycket utsatt situation om de
tilltänkta föräldrarna eller någon av dem ändrar sig under resans gång” (SOU 2016:11:403).
Genom denna konstruktion av barnets utsatthet som beroende av de tilltänkta föräldrarnas vilja
att uppfostra barnet antyder utredaren att sannolikheten är större att tilltänkta föräldrar inom ett
surrogatarrangemang ångrar sig jämfört med tilltänkta föräldrar vid andra vägar till föräldraskap
såsom exempelvis adoption eller IVF-behandling. Utredaren motiverar dock inte varför risken
skulle vara större att ett så kallat surrogatbarn blir övergivet. Ytterligare ett sätt barnet
konstrueras som sårbart genom går att identifiera i följande citat:

Vad händer när barnet blir äldre och bättre förstår situationen? Hur känner ett barn som
får veta att mamma, som inte är barnets genetiska förälder, har valt att behålla barnet
mot de tilltänkta föräldrarnas vilja? Hur känns det att få veta att man har en eller två
genetiska föräldrar som mot sin vilja har fråntagits möjligheten att vara ens mamma och
pappa, och vad kan det betyda för självbilden och relationen till de sociala föräldrarna
m.m.? (SOU 2016:11:437)
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Här konstrueras barnet som sårbart i relation till surrogatmodern i de fall där en surrogatmor valt
att behålla barnet i strid med viljan hos de tilltänkta föräldrarna, något som enligt utredaren kan
ge upphov till konflikter som går ut över barnet. Särskilt intressant här är att utredaren
kategoriserar föräldraskap och skiljer på det sociala och det genetiska föräldraskapet. Utredaren
betonar dessutom att “risken är uppenbar att barnet kan fara illa på olika sätt” (SOU 2016:11:437)
vilket återigen konstruerar barnet som sårbart utifrån riskfaktorer. Ordvalet “uppenbar” utgör ett
starkt ställningstagande från utredaren och antyder därmed en hög risk för att barnet kan fara illa.

I SOU 2021:56 aktualiseras återigen den kategorisering utredaren gjort där man delar in familjer
vars barn tillkommit via surrogatarrangemang i de som har hemvist i Sverige och de som har haft
hemvist i utlandet. Som ovan nämnt fokuserar utredningen från 2021 på de svenska rättsreglerna
som berör barn som tillkommit via surrogatarrangemang och flera gånger uttrycks att det hör till
utredningens uppdrag att inte föreslå lagändringar som uppmuntrar ett kringgående av svensk
lagstiftning. Mot bakgrund av detta diskuteras sårbarheten hos de barn som flyttar till Sverige
efter att ha haft hemvist utomlands snarare än sårbarheten hos barn till svenska tilltänkta
föräldrar som genomgått ett surrogatarrangemang i utlandet. Utredaren fastställer att “ett barn
vid familjens flytt till Sverige initialt förlorar en rättslig förälder kan innebära en risk för att barnet
hamnar i en rättsligt osäker situation” (SOU 2021:56:196). Genom detta citat konstruerar
utredaren det barn vars familj haft hemvist i utlandet, som sedan flyttar till Sverige, som sårbart.
Utredaren gör även ett ställningstagande och menar att “barn som flyttar till Sverige ska inte
riskera att rättsligt sett förlora en förälder och föräldrar ska inte riskera att förlora den rättsliga
relationen till sina barn” (SOU 2021:56:197). Här identifierar således utredaren en tredje typ av
föräldraskap – det rättsliga föräldraskapet. Utredaren har härmed kategoriserat tre typer av
föräldraskap; det sociala, det genetiska och det rättsliga föräldraskapet. Dessa kategorier
rangordnas dock inte hierarkiskt och utredaren tar inte ställning till huruvida ett av
föräldraskapen skulle vara viktigare än ett annat.

Vidare utvecklar utredaren i SOU 2021:56 sin ståndpunkt kring familjer som haft hemvist
utomlands respektive familjer som har hemvist i Sverige:

Det medför nämligen en rad nackdelar för barnet när barnet har en faktisk
familjerelation till den tilltänkta modern och den rättsliga relationen dem emellan inte
erkänns. Dessa nackdelar måste i möjligaste mån undvikas för att inte komma i konflikt
med barnets rättigheter och principen om barnets bästa. Bland nackdelarna kan nämnas
risken för att barnet inte tillerkänns den tilltänkta moderns nationalitet, att det kan vara
svårare för barnet att få stanna kvar i hennes hemvistland, att rätten till arv kan
påverkas negativt, att barnets och den tilltänkta moderns relation kan riskeras om
föräldrarna separerar eller om fadern avlider samt att barnet kan riskera att stå utan
skydd om den tilltänkta modern vägrar eller upphör att vårda barnet. (SOU
2021:56:226)

Även här ger utredaren uttryck för ett barnperspektiv och diskuterar hur en lagreglering kan
tillämpas för att utifrån barnets perspektiv möjliggöra bästa möjliga utgång. Barnet konstrueras
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som sårbart i relation till rättsliga aspekter såsom rätten till arv, men också sociala aspekter såsom
relationen mellan barnet och de tilltänkta föräldrarna. Vidare konstrueras barnet som sårbart
utifrån plötsliga ändringar i familjesammansättningen såsom de tilltänkta föräldrarnas separation
eller vid den tilltänkte faderns dödsfall. Utredaren beskriver därtill att barn som tillkommit via
surrogatarrangemang i vissa fall befinner sig i “en gråzon där det saknas förutsägbara och tydliga
regler om vad som gäller för det rättsliga föräldraskapet” (SOU 2021:56:225). Här menar
utredaren att de komplicerade juridiska frågeställningarna, som redogjorts för i tidigare avsnitt
om konstruktionen av surrogatarrangemangets sårbarhet, ligger till grund för barnets sårbarhet.

Det som tidigare nämnts som socialkonstruktionismen grundkriterier, däribland att kunskap
påverkas av den historiska och kulturella kontexten, blir här relevant. Det är i vår mening tydligt
att SOU:erna präglats av sin samtid och vid den tiden rådande värderingar i samhället. Från att i
SOU 1985:5 ha betraktats som ett objekt, något sårbart som blir varan i en slags handel, skiftar
konstruktionen av barnet i SOU 2016:11 och 2021:56 till ett subjekt med egna rättigheter och
intressen. Viktigt att notera är dock att barnet, i SOU 2016:11 och SOU 2021:56, fortfarande
konstrueras som en sårbar part. I dessa två utredningar diskuteras bland annat hur barn kan
påverkas av arrangemanget och dess konsekvenser, samt hur det faktum att de är resultatet av ett
sådant arrangemang kan komma att ha inverkan på synen på dem själva. I utredningen från 2016
betonar utredaren att “när samhället bidrar till att ett barn blir till uppstår en särskild skyldighet
att tillvarata barnets intressen och att skapa tillräckliga garantier för att barnet får växa upp under
goda förhållanden” (SOU 2016:11:410). Här menar alltså utredaren att samhället har ett särskilt
ansvar för barn tillkomna via surrogatarrangemang och att samhället måste bevaka dessa barns
intressen i de fall där föräldrarna inte lyckats, vilket är ytterligare ett exempel på hur utredaren
särskiljer kategorier av barn utifrån det sätt befruktningen gått till på. Vidare konstateras i
utredningen från 2021 att:

Det är ett faktum att surrogatarrangemang förekommer legalt i ett flertal länder och
stater sedan många år tillbaka. Det är angeläget att den föräldraskapsrättsliga
lagstiftningen i Sverige utvecklas i takt med samhället i övrigt. Lagstiftningen behöver
vara utformad så att den allt mer ökande rörligheten över gränserna kan hanteras utan
att det leder till nackdelar för barnet. (2021:56:196)

Med detta citat exemplifieras hur barnperspektivet genomgående är i fokus i utredningen genom
att utredaren anser att lagstiftningen måste vara utformad på så sätt att nackdelar för barnet
undviks. Därtill menar utredaren att “det kan, utifrån omständigheterna i det enskilda fallet,
ifrågasättas om det är förenligt med barnets bästa och barnets rättigheter enligt barnkonventionen
att inte respektera ett föräldraskap som uppkommit lagligen utomlands, även om detta
uppkommit efter ett surrogatarrangemang” (SOU 2021:56:231). Denna problematisering
synliggör det dilemma Sveriges lagstiftare står inför – hur kan samhället motverka
surrogatarrangemang och samtidigt beakta barnets bästa i de fall där barn kommit till världen via
ett sådant arrangemang?
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Konstruktionen av surrogatmodern som sårbar
I SOU 2016:11 konstrueras även surrogatmodern som en sårbar part inom arrangemanget, vilket
illustreras med följande citat:

Man kan dock inte bortse från att det finns en risk för att en kvinna utsätts för
påtryckningar eller upplever ett känslomässigt tvång att vara surrogatmor. Risken kan
vara särskilt stor om kvinnan är närstående till den eller de ofrivilligt barnlösa
personerna. Det kan vara svårt att säga nej till en närstående, vars längtan efter att bli
förälder man har iakttagit på nära håll. Familjemedlemmar och vänner kan ha ett starkt
känslomässigt inflytande över varandra och familjen är inte alltid en trygg plats. Det
finns kvinnor som har litet inflytande över sitt liv och sin kropp, däribland kvinnor som
lever i familjer med starkt patriarkala traditioner. (SOU 2016:11:422)

Här konstrueras surrogatmodern som sårbar i relation till de tilltänkta föräldrarna såväl som
surrogatmoderns egen familj i de fall där hon lever i en familj med starkt patriarkala traditioner.
Utredaren betonar att surrogatmodern kan vara särskilt sårbar i relation till påtryckningar av de
tilltänkta föräldrarna om surrogatmodern är närstående, vilket enligt utredare är en viktig aspekt
att ha i åtanke när man talar om frivillighet och altruistiska motiv. Vidare betonas en risk för att
surrogatmodern utsätts för press från sin partner att ställa upp som surrogatmoder av
ekonomiska skäl (SOU 2016:11:423). Utredarna ser även en betydande risk för att
surrogatmodern kan ha svårigheter att utöva sin självbestämmanderätt i olika situationer,
exempelvis i fråga om rätten till abort, och menar att “risken för påtryckningar är uppenbar”
(SOU 2016:11:448). Användningen av ordet “uppenbar” signalerar att utredaren anser att det
finns en hög risk för att surrogatmodern utsätts för påtryckningar. Surrogatmodern konstrueras
därtill som sårbar i SOU 2016:11 utifrån avbrottet i relationen mellan barnet och surrogatmodern
som sker i ett surrogatarrangemang. I utredningen betonas att “oavsett intentionen med
graviditeten uppstår det ett biologiskt och känslomässigt band och en ömsesidig påverkan mellan
den gravida kvinnan och fostret” samt att “en surrogatmor är mer än en behållare för någon
annans barn” (SOU 2016:11:430). Här lägger utredaren således vikt vid relationen mellan
surrogatmodern och barnet. Surrogatmodern konstrueras som sårbar i och med att hon skiljs
från barnet som hon har ett biologiskt likväl som känslomässigt band till.

I kontrast till utredningen från 2016 konstrueras inte surrogatmodern som sårbar i varken SOU
1985:5 eller SOU 2021:56. Detta kan förklaras av att utredarna 1985 saknade kunskap om
surrogatarrangemang och parterna inom ett surrogatarrangemang då sådana arrangemang “såvitt
känt” inte förekom enligt utredarna (SOU 1985:5:34). Vid tiden för utredningen från 2016 hade
kunskapen om surrogatarrangemang ökat och direkta konsekvenser för kvinnor som agerat
surrogatmor identifierats, vilket kan vara en förklaring till varför utredningen från 2016
konstruerar surrogatmodern som sårbar. Detta stämmer överens med hur, inom
socialkonstruktionismen, den kulturella och historiska kontexten anses påverka kunskapen samt
hur kunskapen hör samman med sociala handlingar. Kunskapen som är föränderlig genom
exempelvis forskning, såsom resultat funna av Snow (2016) rörande att det inte finns någon
garanti för att altruistiska surrogatarrangemang sker av fri vilja, påverkar förekomsten av
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surrogatarrangemang i praktiken. Samtliga utredningar baseras på resultat av forskning, och
utredarens förslag på lagändringar har en direkt påverkan på de personer som önskar att ingå
surrogatarrangemang.

Att utredningen från 2021 inte konstruerar surrogatmodern som sårbar kan förklaras sett till
utredningens fokus på de svenska rättsreglerna och deras konsekvenser för de barn som
tillkommit via surrogatarrangemang. Surrogatmodern som part kan därför anses vara mindre
relevant sett till utredningens uppdrag. Samtidigt skiljer sig synen på relationen mellan
surrogatmodern och barnet i SOU 2021:56 jämfört med SOU 2016:11. Utredningen från 2021
beskriver att surrogatmodern i många fall “inte haft någon relation till barnet någonsin” (SOU
2021:56:196). Vidare omnämns surrogatmodern i SOU 2021:56 i många fall som “den födande
kvinnan” snarare än surrogatmoder (se exempelvis SOU 2021:56:204 samt SOU 2021:56:241),
vilket är ytterligare ett steg i den riktning som tonar ned sårbarheten hos surrogatmodern. I och
med kunskapens föränderlighet med tid och rum kan detta anses ge en fingervisning om den
riktning kunskapen just nu har och vilka accepterade sociala handlingar detta kan leda till. Att
sårbarheten hos surrogatmodern tonas ned kan vara en indikator på att samhället går från att se
surrogatmodern som ett objekt i behov av skydd till att se surrogatmodern som ett subjekt vars
beslut bör respekteras snarare än att bortförklaras med hänvisning till dolda motiv och
påtryckningar. Detta kan tolkas som att samhället går mot en riktning där surrogatarrangemang i
allt högre utsträckning kommer att vara en accepterad väg till föräldraskap.

Konstruktionen av de tilltänkta föräldrarna som sårbara
Även de tilltänkta föräldrarna konstrueras, likväl som barnet och surrogatmodern, i SOU 2016:11
som sårbara:

Den är också problematisk för de tilltänkta föräldrarna, som under hela graviditeten och
fram till att föräldraskapet rättsligt har överförts till dem, måste leva i ovisshet. Det kan
finnas en risk för att denna ovisshet får en negativ inverkan på deras möjlighet att knyta
an till barnet under graviditeten och på relationen till surrogatmodern. (SOU
2016:11:437)

Här konstrueras de tilltänkta föräldrarna som sårbara i relation till att en surrogatmoder har rätt
att behålla barnet mot de tilltänkta föräldrarnas vilja då surrogatmodern vid födseln ses som
barnets mor i och med mater-est-regeln. Utredarna menar att ovissheten som de tilltänkta
föräldrarna lever i kan ha en negativ inverkan på anknytningen till barnet likväl som relationen till
surrogatmodern. Vidare konstruerar utredaren de tilltänkta föräldrarna som sårbara i relation till
surrogatmodern genom att uttrycka “i värsta fall kan en ångerrätt innebära en möjlighet för en
oseriös surrogatmor att utöva påtryckningar på den eller de tilltänkta föräldrarna i olika
avseenden” (SOU 2016:11:429). Här konstruerar utredaren de tilltänkta föräldrarna som sårbara
och potentiella offer för en surrogatmoder som exempelvis utpressar de tilltänkta föräldrarna
ekonomiskt för att de ska få tillgång till barnet.
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I SOU 1985:5 omnämns inte de tilltänkta föräldrarna i termer av sårbarhet vilket kan återföras till
tidigare resonemang om konstruktionen av de tilltänkta föräldrarna som konsumenter – den
starka ställningen på marknaden konsumenter generellt har motsäger en konstruktion av
konsumenten som sårbar. I SOU 2021:56 konstrueras de tilltänkta föräldrarna som sårbara i
relation till att de vid en flytt till Sverige riskerar att förlora den rättsliga relationen till sina barn
(SOU 2021:56:197). I övrigt är barnet den part som konstruerats som sårbart i SOU 2021:56,
vilket redogjorts för ovan. Detta kan förklaras av att utredningen från 2021 fokuserar mer på de
svenska rättsreglernas konsekvenser för barn tillkomna via surrogatarrangemang snarare än
huruvida surrogatarrangemang bör eller inte bör användas som väg till föräldraskap. De tilltänkta
föräldrarna som part kan därför bedömas som mindre relevanta sett till utredningens uppdrag
och utifrån ett barnperspektiv.
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6. D ISKUSSION

Följande avslutande kapitel inleds med ett avsnitt där studiens resultat sammanfattas. Därefter
följer tre avsnitt som rör reflektioner kring tidigare forskning, teori samt metod. Avslutningsvis
diskuteras studiens betydelse för vidare forskning inom socialt arbete samt det sociala arbetets
praktik.

Summering av studiens resultat
Sammanfattningsvis har denna studie med en socialkonstruktionistisk ansats besvarat
frågeställningarna genom att redogöra för olika konstruktioner av surrogatarrangemang och
parterna surrogatmodern, barnet och de tilltänkta föräldrarna som gått att finna i tre av Statens
offentliga utredningar; SOU 1985:5, SOU 2016:11 och SOU 2021:56. Dessa konstruktioner har
sammanfogats till tre diskursiva mönster, vilka sammanfattas nedan.

Det första diskursiva mönstret som identifierades rör den ekonomiska diskursen. Att barnet görs
till något överlåtbart, en handelsvara vid kommersiella surrogatarrangemang och en gåva vid
altruistiska, är något som nämns i SOU 1985:5 samt SOU 2016:11. I den förstnämnda
utredningen konstrueras surrogatmodern som en producent med uppdraget att producera ett
barn. Denna konstruktion cementeras i SOU 2016:11 där utredaren även skapar en bild av den
“perfekta” producenten genom diverse kriterier en potentiell surrogatmoder anses bör uppfylla.
De tilltänkta föräldrarna konstrueras i sin tur som konsumenter – de som erhåller den produkt
som skapats av producenten. Detta är delvis tydligt i utredningen från 2016 och framförallt i
utredningen från 1985, där de benämns som “det beställande paret” (SOU 1985:5:21). Att
konstruktioner av surrogatarrangemang och dess parter i ekonomiska termer saknas i SOU
2021:56 kan, som redogjorts för i kapitel 5, bero på en förändrad samhällssyn på fenomenet.

Den andra diskursen som identifierats i analysen är diskursiva mönster kring normer och
värderingar. Bland annat menar utredaren i utredningen från 1985 att surrogatarrangemang är en
så omfattande manipulation med mänskliga livsprocesser att den är ägnad att skada
människosynen (SOU 1985:5:39). Vidare konstrueras surrogatarrangemang som stridande mot
samhällsintresset i SOU 2016:11 där utredaren menar att det finns en risk att allmänheten
kommer betrakta surrogatarrangemang som en accepterad lösning på ofrivillig barnlöshet. Därtill
konstrueras surrogatmodern i SOU 2016:11 som en oförmögen beslutsfattare. Utredaren
ifrågasätter bland annat presumtiva surrogatmödrars omdöme och menar att de förblindade av
vinstintresset kan bortse från fysiska och psykiska risker med arrangemanget (SOU 2016:11:384).
De tilltänkta föräldrarna konstrueras i sin tur utifrån sitt hälsotillstånd i samtliga utredningar. De
har gått från att benämnas som “helt ofruktsamma” i SOU 1985:5 och ofrivilligt barnlösa i SOU
2016:11 till att framställas som personer som “i regel” själva inte kan få barn i SOU 2021:56.
Ordvalet “i regel” kan ge uttryck för en förändring kring huruvida surrogatarrangemang ses som
en sista utväg för ofrivilligt barnlösa eller inte, vilket relaterar till värderingar kring
surrogatarrangemang. Vidare konstrueras de tilltänkta föräldrarna i de två senare utredningarna

44 (54)



Nilsson Holmgren & Runnberg

som oansvariga, bland annat utifrån att de inte undersöker konsekvenserna av ett
surrogatarrangemang innan de ingår ett. Därtill konstrueras de tilltänkta föräldrarna som
oansvariga gentemot samhället utifrån sin vilja att kringgå svensk lagstiftning genom att ingå
dessa arrangemang.

Det tredje och sista identifierade mönstret är sårbarhetsdiskursen. I SOU 1985:5 konstrueras
arrangemanget i sig som något sårbart utifrån frågeställningar som belyser potentiella situationer
där intentionerna med surrogatarrangemanget inte fullföljs, så som att surrogatmodern kan
bestämma sig för att behålla barnet. Surrogatarrangemang konstrueras därtill som sårbart i SOU
2021:56 utifrån att det aktualiserar komplicerade juridiska frågor. Utifrån dessa juridiska
intresseavvägningar kategoriserar utredaren familjer där barnen tillkommit via
surrogatarrangemang i två olika kategorier, vilket är av vikt eftersom utredaren föreslår
lagändringar som endast berör de familjer som tidigare haft hemvist utomlands (SOU
2021:56:197). Vidare konstrueras barnet som sårbart i samtliga utredningar; i SOU 1985:5 utifrån
att det är den mest oskyddade parten, i SOU 2016:11 utifrån bland annat hur barnet kan uppfatta
sig själv och sina föräldrar med vetskapen om att det tillkommit via surrogatarrangemang samt i
SOU 2021:56 utifrån de svenska rättsreglerna. Reglerna anses inte vara anpassade till barn som
tillkommit via surrogatarrangemang som haft hemvist utomlands och barnet kan därför riskera
att få bandet till sin rättsliga förälder brutet vid en flytt till Sverige. Av de tre utredningarna är det
endast i SOU 2016:11 surrogatmodern konstrueras som en sårbar part, då i relation till både den
egna familjen samt de tilltänkta föräldrarna hon ingått arrangemanget med. I utredningen från
2016 lyfts även, till skillnad från övriga utredningar, de tilltänkta föräldrarna som en sårbar part i
relation till att de “måste leva i ovisshet” kring huruvida surrogatmodern kommer överlämna
barnet eller inte (SOU 2016:11:437).

Utifrån studiens resultat kan slutsatsen dras att surrogatmodern gått från att i SOU 2016:11
konstrueras som en sårbar part i behov av skydd till att i SOU 2021:56 inte omnämnas i termer
av sårbarhet. Att sårbarheten hos surrogatmodern tonas ned kan vara en indikator på att
surrogatmodern gått från att framställas som en oförmögen beslutsfattare och ett objekt i behov
av skydd till att framställas som ett subjekt vars beslut att ingå surrogarrangemang bör
respekteras. Vidare omnämns surrogatmodern i utredningen från 2021 flertalet gånger som “den
födande kvinnan” snarare än surrogatmoder, vilket är ytterligare ett exempel på hur sårbarheten
hos surrogatmodern tonas ned då hon ses som en kvinna som utför en tjänst, snarare än en
moder som lämnar bort ett barn. Mot bakgrund av kunskapens kontextbundenhet kan detta ge
en antydan om hur utvecklingen kommer att se ut framöver – en kunskapsutveckling kan främja
en syn där sociala handlingar som tidigare ansetts vara oacceptabla nu blir accepterade. Detta kan
med andra ord innebära att surrogatarrangemang kan komma att ses som ett alltmer accepterat
och vedertaget alternativ när det gäller familjebildning. Utifrån denna förmodade förändring i
samhällets tendens att acceptera surrogatarrangemang belyser studiens resultat det dilemma
Sveriges lagstiftare står inför. Utredarna i samtliga utredningar tar ställning mot
surrogatarrangemang, samtidigt som antalet surrogatarrangemang ökar. Lagstiftaren ställs därmed
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inför dilemmat att dels motverka surrogatarrangemang, dels genom lagändringar beakta barnets
bästa i de fall där barn kommit till världen via ett sådant arrangemang.

Studien i ljuset av tidigare forskning
Surrogatarrangemang aktualiserar, som synes ovan, en mängd frågetecken som lagstiftare i olika
länder måste ta ställning till. Den forskning som gjorts inom området sedan tidigare har främst
bestått av intervju- och enkätstudier och behandlat yrkesprofessionella, allmänheten,
surrogatmödrar samt tilltänkta föräldrars perspektiv. Resultaten som presenterats i denna studie
bekräftar till stor del de slutsatser som dragits i den tidigare forskningen. Att utredarna i de tre
undersökta SOU:erna konstruerar surrogatarrangemang och dess parter i just ekonomiska termer
är fynd som kan ses även i den tidigare forskningen. Eriksson (2021), Snow (2016),
Söderström-Anttila et al. (2016), Blazier och Janssens (2020) samt Malmquist & Höjerström,
(2020) har genom sina studier redogjort för åsikter om att framförallt kommersiella
surrogatarrangemang innebär en risk för exploatering, handel och avhumanisering – inte minst
enligt politiker och lagstiftare. Exploatering och handel var återkommande termer i främst SOU
1985:5 och SOU 2016:11. Risken för avhumanisering nämns, om än i andra ord, även av
utredaren i framförallt SOU 2016:11 genom beskrivningar som att surrogatarrangemang innebär
en risk för en “teknifierad människosyn” samt “kommersialisering av människan” (SOU
2016:11:397).

Att utredaren talar om surrogatarrangemang i diskursiva mönster kring normer och värderingar
är något som tydliggörs genom formuleringar som “att Sverige borde ta avstånd” (SOU
2016:11:382), “svenska utgångspunkter” (SOU 2016:11:426) samt att Sverige som land borde vara
en förebild vad gäller förbudet mot surrogatarrangemang (SOU 2016:11:653). Detta indikerar att
det i en svensk politisk kontext förekommer argument som är inriktade mot en känsla av just
normer och värderingar. Detta är något som stämmer överens med Snows (2016) fynd gällande
hur lagstiftare i Kanada och Australien använder ett språkbruk fyllt med argument om vad som är
och inte är förenligt med nationella värderingar och ståndpunkter för att rättfärdiga sina beslut.

Vår studie har i viss mån bidragit med ny kunskap till det område som varit bristfälligt inom det
rådande forskningsfältet, närmare bestämt hur konstruktionen av surrogatarrangemang i en
svensk statlig kontext ser ut. Exempelvis har vi funnit att surrogatarrangemang och dess parter
konstrueras som sårbara i svensk statlig kontext, ett resultat som vi inte funnit i tidigare
forskning. Genom vår studies resultat har paralleller kunnat dras till andra länder som är
beskrivna under avsnittet om tidigare forskning, länder som använder sig av samma slags
argument i diskussionen om surrogatarrangemang. Att flera länders lagstiftare använder sig av
samma slags språk vid resonemang kring surrogatarrangemang är intressant ur ett
socialkonstruktionistiskt perspektiv. Detta då det visar en slags, vid den tiden, rådande konsensus
inte bara nationellt utan även internationellt kring hur surrogatarrangemang bör betraktas. Som
tidigare nämnt är det möjligt att förstå verkligheten genom att fokusera på språket, och då
språkbruket är snarlikt mellan olika länder kan detta sägas utgöra det som var det mest
accepterade sättet att förstå världen på vid det tillfället.
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Teoridiskussion
Studien har genomförts med en socialkonstruktionistisk ansats med begreppen kategorisering
och diskurs som analytiska hjälpmedel, då kategorisering är en betydande process i
konstruktionen av verkligheten och de konstruktioner som funnits kunnat sorteras in i diskursiva
mönster. Teoretiska avgränsningar har bedömts vara nödvändiga i denna studie sett till ramarna
rörande bland annat tid och utrymme för kandidatuppsatsen. Som ett resultat av detta har vi, i
relation till kategorisering, valt att inte undersöka våra funna kategoriers växelverkan och samspel
– något Mattsson (2021:23f) definierar som intersektionalitet. Denna avgränsning har resulterat i
att vi förvisso har kunnat identifiera kategorier av personer som ingått surrogatarrangemang, men
vår analys har inte synliggjort olika kategorier av dessa personer i relation till exempelvis ålder,
kön eller etnicitet. En svaghet i vår studie i relation till studiens teoretiska utgångspunkt är således
att det finns en risk att vi förbisett de komplexa maktstrukturer som kunnat identifierats genom
att antingen anlägga ett intersektionellt perspektiv eller genom att använda oss av en postkolonial
feministisk teori som ramverk.

Vidare har en teoretisk begränsning i studien identifierats i att analysen inte synliggjort hur kön
konstrueras i empirin, och därigenom inte heller hur kön påverkat utredningarnas konstruktioner
av surrogatarrangemangets mest centrala parter. Exempelvis hade ett genusteoretiskt ramverk
kunnat förklara vilken betydelse kön har för konstruktionen av surrogatmodern som sårbar.
Ytterligare teorier som kunnat tillföra intressanta aspekter kring surrogatarrangemang rör
organisationer och byråkrati (se exempelvis Johansson, Dellgran & Höjer, 2015). Dessa hade
kunnat tillföra kunskap rörande vilka praktiska konsekvenser SOU:ernas konstruktioner av
surrogatarrangemang fått eller kunnat få för personer som valt att ingå dessa arrangemang, vilket
vore av vikt för att öka förståelsen för dessa personers verklighet. Att anlägga ett
socialkonstruktionistiskt perspektiv har dock gjorts med motiveringen att denna typ av studie
saknas i svensk kontext. Vidare har vi genom ett fokus på utredarnas språkbruk kunnat identifiera
diskursiva mönster kring konstruktionen av surrogatarrangemang och dess mest centrala parter.
Det är möjligt att vi skulle ha förbisett dessa mönster, exempelvis sårbarhetsdiskursen, vid andra
teoretiska ansatser.

Metoddiskussion
I avsnittet om metodöverväganden lyftes att denna studie är bunden till empirin och att empirin
inte är skapad för forskningsändamål. Detta har medfört att vi sett begränsningar i relation till vår
analys. Vi upptäckte exempelvis att det finns en diskrepans i hur surrogatarrangemang och dess
centrala parter konstrueras i SOU 1985:5, SOU 2016:11 och SOU 2021:56, men vi kunde inte se
när denna skiftning skett. Vi kunde således inte heller sätta skiftningen i en samhällelig kontext.
Exempelvis identifierades användandet av ekonomiska termer som utmärkande för SOU 1985:5,
medan utredarna i SOU 2016:11 och SOU 2021:56 inte använde sig av ekonomiska termer i lika
stor utsträckning. Detta talar för att utredaren, och i förlängningen möjligtvis även samhället,
övergett denna syn på surrogatarrangemang och istället betraktar surrogatarrangemang utifrån
andra perspektiv såsom frågor kring normer och värderingar. Det är möjligt att vi med
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diskursanalys som metod kunnat sätta dessa skiftningar i en samhällelig kontext. Diskursanalys
som metod valdes dock bort till förmån för innehållsanalysen då den senare bedömdes vara mer
metodisk.

Trots att vi inte kunnat identifiera orsaken till skiftningar i konstruktionen av
surrogatarrangemang har vi funnit en styrka i vår metod att vi, genom att bearbeta tre SOU:er
från olika tidpunkter, kunnat identifiera vissa förändringar. Detta hade inte varit möjligt om
studiens empiri endast bestått av en av Statens offentliga utredningar. I och med att empirin
bestod av tre utredningar, varav en från 1985, har vi fått påminna oss om att se materialet och de
begrepp som där används i kontexten av sin egen tid. Exempelvis används termen “avla” i
relation till att bilda familj genomgående i SOU 1985:5, en term vi idag inte använder och en term
som högst troligt skulle mötas med reaktioner. Tack vare att vi sett begreppet i ljuset av sin egen
tid, och med hänsyn till att det var det begrepp som tills nyligen använts i Föräldrabalken, kunde
vi undvika att lägga för stor vikt vid att termen användes i just denna kontext.

Som ämne kan familjebildning generellt och surrogatarrangemang i synnerhet väcka känslor och
åsikter sett till de frågeställningar som till viss del redovisats i analysen. I relation till analysen kan
vår förförståelse och våra personliga åsikter om surrogatarrangemang riskera att påverka våra
tolkningar av materialet. Som ovan nämnt under avsnittet om etiska överväganden har vi dock
strävat efter att ha ett genomgående medvetet förhållningssätt gentemot vår förförståelse och
våra åsikter. Materialet har därtill bearbetats och analyserats tillsammans, vilket utgör ett slags
skydd för påverkan och risken kan därför bedömas som låg. Vidare bör nämnas att det finns en
risk att metodologiska begränsningar rörande studiens urval har påverkat analysen; det är möjligt
att SOU:er av vikt likväl som viktiga avsnitt i empirin förbisetts, trots att materialinsamlingen
såväl som bearbetningen av materialet genomförts tillsammans och med noggrannhet.

Implikationer för socialt arbete som forskning och praktik
Genom denna studie är vår förhoppning att kunna bidra till ett ökat intresse för
surrogatarrangemang som forskningsämne då det dels finns indikationer på att dessa
arrangemang blir allt vanligare, dels enligt oss är en aktuell och symboliskt viktig fråga. Ett
tillåtande av surrogatarrangemang i Sverige skulle inte bara innebära att det finns ytterligare en
väg till föräldraskap, utan skulle också innebära ett uttryck för värderingar kring vad som bör
finnas tillgängligt på marknaden – barn såväl som kvinnors kroppar. Vi skulle särskilt gärna vilja
se ett ökat antal studier med fokus på barnen och barnens upplevelser, då vi funnit att denna typ
av studier saknas inom forskningsfältet. Vidare är vår förhoppning att vi genom denna studie
aktualiserat och ökat medvetenheten om på vilket sätt språkbruket konstruerar och upprätthåller
bilden av personer som ingår dessa arrangemang, något som är särskilt viktigt för det sociala
arbetet som praktik. Det är också av relevans att professionella erhåller tillräcklig kunskap för att
handlägga och bedöma ärenden som berör surrogatarrangemang, någonting som idag sker på det
familjerättsliga området genom exempelvis faderskaps-, avtals- och adoptionsärenden.
Avslutningsvis är den påverkan och den normativa position Statens offentliga utredningar har
gentemot myndigheter och professionella såväl som på samhällelig nivå av vikt att förstå mot
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bakgrund av att dessa dokument skapar och upprätthåller konstruktionen av
surrogatarrangemang och dess mest centrala parter. Dessa utredningar får praktiska
konsekvenser, exempelvis i form av lagändringar, vilket påverkar det sociala arbetet som praktik.
Denna studie har ämnat att undersöka hur surrogatarrangemang och dess mest centrala parter
konstruerats och kan förhoppningsvis erbjuda en djupare förståelse som kan komma till nytta för
personer som i sin yrkesroll kommer i kontakt med personer som ingått surrogatarrangemang.
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