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Abstract 

Surrogacy is an arrangement in which a woman carries, delivers, and then relinquishes a baby 

to commissioning parents. The arrangement challenges traditional norms and definitions of 

reproduction, pregnancy and motherhood, and at the same time raises difficult ethical, 

philosophical and social questions. There is currently an ongoing debate in Sweden, where all 

forms of surrogacy is illegal. The debate is polemical and harsh, with advocates arguing that 

surrogacy is defensible on the basis of individual rights and women's right to choose over 

their own bodies, and those in opposition are convinced on an intersectional basis that women 

are being used and exposed on the market of surrogacy. 

 The purpose of this study is to investigate the debate on surrogacy in the Swedish 

context. Using qualitative text analysis, the study aims to increase understanding about the 

debate over surrogacy by analyzing texts published in Swedish press during 2010-2013. I 

have analyzed the advocating arguments as well as the oppositional arguments constructing 

the ongoing debate of surrogacy with a focus on the transnational relations and the 

discrepancy between the views on altruistic and commercial forms of surrogacy.   

 The findings indicate that surrogacy is in general seen as either a win-win situation or 

exploitation and confirms earlier intersectional postcolonial research that centers on 

surrogacy, which highlights a general tendency to not acknowledge the dimensions and 

intersections of gender, class, race, and ethnicity. This is crucial especially concerning 

surrogacy is such a transnational phenomenon, where for example (white) Swedes longing for 

babies go to India and through an Indian surrogate mother become parents. The study shows 

that the debate is somewhat a minefield, and while being polemical the debate is also very 

complex.   
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1. Inledning 

Att få barn och bli förälder är för många människor en viktig del av livet. Uppskattningsvis 

har dock sju till åtta procent av den svenska kvinnliga befolkningen svårigheter med att få 

barn (SCB, 2012:39). Eftersom statistiken endast redovisar kvinnornas situation är det totala 

procenttalet antagligen högre
1
. Ofrivillig barnlöshet kan bero på medicinska problem, sexuell 

läggning, civilstatus eller att allt fler försöker få barn senare i livet alltmedan fertiliteten 

klingar av. Reproduktionsteknologiska framsteg innebär onekligen nya möjligheter för dessa 

människor samtidigt som vår syn på reproduktion förändras alltmer och inte längre 

nödvändigtvis måste vara sammankopplad med sexuell interaktion eller graviditet. Ett 

exempel på detta är surrogatmödraskap, det vill säga när en kvinna blir gravid och föder ett 

barn för någon annans räkning. Trots att företeelsen kan återfinnas redan i Bibeln har 

praktiken på senare tid utvecklats och blivit alltmer tillgänglig i och med tillkomsten av IVF
2
. 

Och om provrörsbefruktning har bidragit till att teknifiera graviditeten har 

surrogatmödraskapet professionaliserat men även kommersialiserat den.  

 Men med nya reproduktionsmetoder följer nya dilemman och nya etiska frågor rörande 

den mänskliga reproduktionen väcks. Idag utgör surrogatmödraskap en tveklöst kontroversiell 

fråga; dess vara eller icke-vara är ett infekterat ämne och en feministisk vattendelare. 

Debatten har pågått i svenska medier sporadiskt under de senaste åren men har nu åter blossat 

upp rejält sedan Statens medicinsk-etiska råd (Smer) i februari 2013 presenterade en rapport 

på uppdrag av regeringen gällande en eventuell lagstiftning om att tillåta altruistiskt 

surrogatmödraskap i Sverige, det vill säga att en kvinna föder barn åt någon annan utan 

ekonomisk ersättning. Metoden är dock i skrivande stund fortfarande förbjuden i Sverige, 

men det är möjligt för svenskar att söka sig till exempelvis USA eller Indien där kommersiellt 

surrogatmödraskap utgör en stor marknad. Att välbärgade människor i väst har möjligheten att 

betala för att en mindre privilegierad kvinna i Indien ska bära deras barn är något som 

ytterligare rymmer en rad etiska problem.  

 Debatten är känslosam i och med att den berör starka frågor gällande valfrihet, 

föräldraskap, moderskap och graviditet, något som i vårt samhälle utgör värdeladdade 

begrepp och områden. Dessa frågor bidrar till att debatten inte bara uttrycker åsikter om 

surrogatmödraskap per se, utan även föreställningar av kön, klass, ras, etnicitet, föräldraskap 

                                                 
1
 Intressant att notera att SCB endast utgår från kvinnornas situation vilket visar på en heteronorm föreställning 

av familjebildande och utesluter därmed alla ensamstående och homosexuella.  
2
 In vitro-fertilisering även kallat provrörsbefruktning, där kvinnans ägg befruktas av mannens spermier utanför 

kvinnans kropp (in vitro).   
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och havandeskap; den utgör därmed en politisk komplexitet. Vissa menar att 

surrogatmödraskap är det yttersta utnyttjandet av kvinnokroppen och en ren och skär 

exploatering, medan vissa menar att det är en revolutionerande handling som manifesterar 

kvinnans frigörelse samtidigt som det bidrar till att förändra vår syn på föräldraskap och 

reproduktion.  

 När jag började intressera mig för frågan och sätta mig in i debatten slogs jag just av 

dess komplexitet. Debatten upplevdes väldigt spretig med många olika röster som försökte 

överrösta varandra, eller som ett trassligt garnnystan av argument där man drar i en tråd och 

inser att den fastnat i trådar från andra trassliga garnnystan. Ämnet är mångfacetterat och ju 

mer jag läste på desto fler frågor och funderingar väcktes. Hur kommer det sig att det som 

vissa ser som exploatering, utnyttjande och frihetsberövande ser andra som individers 

rättighet till autonomi? Vilka föreställningar av genus och könsroller vilar dessa argument på? 

Frågor likt dessa ligger till grund för denna uppsats som syftar till att utforska och kritiskt 

analysera den svenska debatten kring surrogatmödraskap. Fokus kommer vara relationen 

mellan kön, klass, ras och etnicitet och vilken bild av surrogatmodern som framträder i 

debatten. Ambitionen är således att klargöra debatten, bena ut dess argument och på vilka 

grunder de vilar.  

 Slutligen anser jag att surrogatmödraskap som ämne i en genusvetenskaplig uppsats är 

ytterst relevant med tanke på hur debatten kring surrogatmödraskap utlöser något av en 

feministisk huvudvärk och då fenomenet i sig ställer klassiska feministiska antaganden på sin 

spets. Denna uppsats argumenterar inte för huruvida surrogatmödraskap är inneboende "bra" 

eller "dåligt" utan analyserar på vilket sätt synen på kvinnan och hennes kropp kommer till 

uttryck i argument för såväl som mot surrogatmödraskap.  

 

Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna uppsats är att ge en översikt i den svenska debatten och dess argument kring 

surrogatmödraskap under perioden 2010-2013, samt undersöka vilka föreställningar av kön, 

klass och etnicitet som framkommer i dessa argument. Då detta är en transnationell och global 

fråga är ett intersektionellt och ett postkolonialt feministiskt perspektiv väsentligt som 

teoretiskt verktyg i analysen. Undersökningen kommer att ta sin utgångspunkt i följande två 

frågeställningar: 
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Vilka är argumenten för respektive emot (altruistiskt och kommersiellt) 

surrogatmödraskap? 

 

Vad rymmer de olika argumenten för antaganden och föreställningar kring kön, klass, 

ras och etnicitet? 

 

Bakgrund 

Vad är surrogatmödraskap? 

Surrogatmödraskap innebär att en kvinna samtycker till att bli gravid samt föda ett barn med 

avsikten att inte själv behålla barnet utan föda det för andras räkning. Generellt sett talar man 

om två olika typer av surrogatmödraskap: partiellt/traditionellt eller gestationellt/fullständigt. 

Vid partiellt/traditionellt surrogatmödraskap är det surrogatmammans egna ägg som befruktas 

genom insemination, vilket gör henne till genetisk och biologisk mor. Vid 

gestationellt/fullständigt surrogatmödraskap planteras via IVF ett redan befruktat ägg från en 

annan kvinna, antingen från en donator eller från en tilltänkt mor som av olika anledningar 

inte kan genomgå en graviditet, i surrogatmodern. I detta fall blir surrogatmodern endast 

biologisk mor till barnet. Spermierna kan i båda fallen antingen komma från en tilltänkt far 

eller från en donator (Twine, 2011; Sandoval, 2010:5). 

 Det finns även olika former av uppgörelser gällande surrogatmödraskap; altruistiskt 

surrogatmödraskap samt kommersiellt surrogatmödraskap. Med altruism menas att 

huvudmotivet för handlingen ska vara av hänsyn till en medmänniska. Personen ska alltså inte 

själv dra nytta av handlingen. Altruistiskt surrogatmödraskap innebär att surrogatmodern inte 

får betalt för att bära barnet, däremot får hon oftast ersättning för omkostnader i samband med 

graviditeten. Kommersiellt surrogatmödraskap innebär däremot att kvinnan får ekonomisk 

ersättning för att bära och föda barnet, utöver ersättning för omkostnader (Pande, 2009a och 

2009b; Jönsson, 2003).  

 I skrivande stund är surrogatmödraskap inte tillåtet i Sverige, vilket betyder att en 

kvinna som inte själv planerat att behålla barnet ej får hjälp av sjukvården med assisterad 

befruktning. Däremot är det möjligt för svenskar att åka till länder där kommersiellt 

surrogatmödraskap är lagligt, till exempel Indien eller vissa stater i USA.
3
 Sveriges regering 

                                                 
3
 I januari 2013 infördes dock nya striktare lagar gällande surrogatmödraskap i Indien. Endast gifta par av 

motsatta kön tillåts anlita surrogatmödrar, vilket utesluter homosexuella och ensamstående ("Indien begränsar 

surrogatmödraskap", SvD 2013-01-18). Detta är dock något som ej omnämnts i de texter jag analyserat. 
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tillsatte dock en förutsättningslös utredning i frågan våren 2012. I februari 2013 presenterade 

statens medicinsk-etiska råd (Smer) rapporten från utredningen där en majoritet i rådet var 

positiva till att ändra lagstiftningen. (Smer rapport, 2013:23)   

 

Historia 

Surrogatmödraskap som praktik går att återfinna redan i Bibeln där Rakel, som är infertil, ger 

sin tjänarinna Bilhah till Jakob som konkubin för att föda deras barn (Twine, 2011:13). 

Surrogatmödraskapet har dock med hjälp av assisterad befruktningsteknik utvecklats och 

blivit alltmer vanligt som alternativt reproduktionsmedel. I modern tid uppmärksammades det 

ordentligt på 1980-talet i och med fallet "Baby M" då amerikanskan Mary Beth Whitehead år 

1985 skrev under ett surrogatkontrakt där hon gick med på att bli gravid genom inseminering 

och efter födseln lämna över barnet till William Stern, spermadonatorn och den tilltänkta 

fadern, samt hans fru. Efter förlossningen ångrade sig dock Whitehead och ville behålla 

barnet och bröt därmed kontraktet. Fallet gick upp i domstol där paret Stern blev tilldelade 

permanent vårdnad med hänvisning till "barnets bästa" (Anleu, 1992:38). Detta 

uppmärksammade fall delade framför allt feminister i två läger; de som stöttade kvinnors rätt 

att "låna" eller "hyra" ut sin livmoder som en del av ett kontrakt kontra de som argumenterade 

för att surrogatmödraskap är en sorts barnhandel som kommodifierar och exploaterar kvinnor 

och deras kroppar, oavsett om det sker mot betalning eller ej. De flesta radikalfeminister 

sympatiserade här med de mer traditionella och konservativa i debatten och argumenterade att 

kvinnors rättigheter inte inkluderar att sälja reproduktiva tjänster. De mer liberala 

feministerna sympatiserade med förespråkarna för en fri marknad och insisterade på att frihet 

för kvinnor även inkluderar frihet att ingå arbetskontrakt, oavsett om det handlar om att föda 

ett barn eller att arbeta i en fabrik (Twine, 2011:6f). Dessa argument lever även kvar i dagens 

diskurser kring surrogatmödraskap.  

 

Tidigare samt pågående studier 

Till skillnad från ämnen som moralfilosofi, medicinsk etik och juridik är surrogatmödraskap 

inom genusvetenskapen inte ett lika etablerat forskningsområde, men det är under 

uppbyggnad. Den mesta forskningen om surrogatmödraskap har utförts på en mikronivå och 

lyft fram surrogatmödrars samt tilltänkta föräldrars motiv och upplevelse av arrangemanget, 

och detta i en västerländsk kontext. Däremot har, med tanke på den stora transnationella 

marknaden kring surrogatmödraskap, påfallande få empiriska och etnografiska studier utförts 
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på ämnet utanför USA och Europa. De studier och forskare som jag här presenterar är 

samtliga mer eller mindre centrala i min studie.   

 Amrita Pande, doktor i sociologi och med fokus på bland annat genus, globalisering och 

reproduktion, är en av de första att intervjua indiska surrogatmödrar om deras upplevelser och 

erfarenheter. Pandes avhandling, Commercial Surrogacy in India: Nine Months of Labor? 

(2011), är en etnografi av transnationellt kommersiellt surrogatmödraskap och ett resultat av 

flera års fältarbete på en fertilitetsklinik i Gujarat, Indien där hon har djupintervjuat 42 indiska 

surrogatmödrar, deras män, familjer samt läkare och anställda på fertilitetskliniken (se även 

Pande, 2009a, 2009b, 2010a, 2010b). Pande argumenterar för att de indiska 

surrogatmödrarnas disciplineras till att bli ultimata "mother-workers". De får lära sig på 

klinikerna att inte knyta an till sitt foster då de endast är "behållare", samtidigt som det läggs 

stor vikt vid att de tar hand om sin kropp, äter rätt och att de sedan tidigare har goda relationer 

till sina egna barn. Hon tar även upp förhållandena mellan surrogatmödrarna och de 

beställande paren utifrån ett klassperspektiv.  

 En annan central forskare för min uppsats är Sharyn Roach Anleu, australiensisk 

sociolog. Hon har i artiklar såsom "Reinforcing Gender Norms: Commercial and Altruistic 

Surrogacy" (1990) och "Surrogacy: For Love But Not For Money?" (1992) belyst hur 

könsnormer ligger inbäddade i argument för eller mot altruistiskt respektive kommersiellt 

surrogatmödraskap. Anleus centrala argument är att båda formerna kan verka exploaterande 

och problematiska genom att antingen frånta kvinnan rättigheterna över sin kropp alternativt 

allvarligt reducera hennes autonomi.    

 Alison Bailey, som även hon skrivit om indiskt surrogatmödraskap i "Reconceiving 

Surrogacy: Toward a Reproductive Justice Account of Indian Surrogacy" (2011), efterlyser ett 

reproduktivt rättighetsperspektiv på surrogatmödraskap samt problematiserar alltför 

universella förståelser av indiskt surrogatmödraskap. Hon använder postkolonial feministisk 

kritik för att granska hur en västerländsk syn på surrogatmödraskap exporteras till exempelvis 

Indien, utan att ta hänsyn till historiska, rumsliga, kulturella eller socioekonomiska aspekter.   

 France Winddance Twine är professor i sociologi med fokus på etnicitet, klass och kön. 

I Outsourcing the Womb: Race, Class and Gestational Surrogacy in a Global Market (2011) 

ger hon en grundläggande och informerande överblick av surrogatmödraskap ur ett globalt 

perspektiv. Twine belyser och problematiserar den globala surrogatindustrin utifrån korsande 

maktdimensioner såsom ras, religion, klass och global kapitalism samt uppmärksammar hur 

ignorerandet av ras (och rasism) är karakteristiskt för såväl akademiska som mediala 

framställningar av surrogatmödraskap. 
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 Carol Pateman, brittisk statsvetare med fokus på genus och samhällsteori, som i The 

Sexual Contract (1988) främst behandlar prostitution, men även surrogatmödraskap och 

kritiserar här kontraktsteori utifrån ett feministiskt perspektiv. Pateman problematiserar 

maktdimensionerna och menar att en paternalistisk och patriarkal syn ligger till grund för 

framställningen av kommersiellt surrogatmödraskap. 

 En svensk forskare på ämnet är Kutte Jönsson som med sin doktorsavhandling Det 

förbjudna mödraskapet: En moralfilosofisk undersökning av surrogatmödraskap (2003) 

driver tesen att såväl altruistiskt som kommersiellt surrogatmödraskap bör tillåtas i Sverige 

med grund i att vuxna människor själva bör få fatta beslut i frågor som rör deras egna liv. Han 

föreslår bland annat att staten kunde dela ut bidrag till de som önskar skaffa barn genom en 

surrogatmamma, samt att surrogatmödrarna samtidigt erkänns som arbetare (Jönsson 

2003:229).    

 I skrivande stund har Johanna Lundström Gondouin, medie- och genusvetare, nyligen 

påbörjat ett forskningsprojekt, Mediating Global Motherhood, där hon ämnar undersöka 

framställningen av transnationellt surrogatmödraskap och adoption i svensk media. 

Tillsammans med adoption lyfts här surrogatmödraskapet fram i en historisk och global 

kontext för att belysa etiska dilemman. Gondouin visar på hur olika maktordningar baserade 

på kön, sexualitet, klass, etnicitet och ras samspelar i frågan om surrogatmödraskap. Ett 

huvudsyfte i projektet är att analysera den speciella dynamik som uppstår när dessa olika 

maktordningar korsas (Gondouin, 2013).  

 För närvarande har det publicerats fem kandidatuppsatser samt en masteruppsats som 

behandlar ämnet surrogatmödraskap, dessa inom disciplinerna mänskliga rättigheter, 

statsvetenskap, socialt arbete samt juridik.
4
 Denna uppsats är dock den första inom det 

genusvetenskapliga fältet.  

 

 

                                                 
4
  Andersson, Lisa (2010), Frihetens Villkor. Om frihetens betydelse i surrogatmödraskapsdebatten, 

Statsvetenskapliga institutionen, Lunds universitet. Erikson, Anna-Frida (2012), Barn till vilket pris? En 

diskursanalys av debatten kring surrogatmödraskap, Socialhögskolan, Lund universitet. Gustafsson, Cecilia 

Rosberg (2011), Surrogatarrangemang i ett rättighetsperspektiv. Vem har rätt till vad och vem har rätt till vem?, 

Juridiska institutionen, Lunds universitet. Kristensen, Frida Ljungdell (2012), Surrogatmödraskapet. En analys 

av det offentliga Sveriges ställningstagande angående surrogatmödraskap, Mänskliga rättighetsstudier, Lunds 

universitet. Lindström, Linn (2012), Exploaterad surrogatmamma eller altruistisk värdmamma? En 

diskursanalys av den svenska debatten om surrogatmödraskap, Socialt arbete, Malmö högskola. Olsson, 

Henrietta (2012), Kvinnor är fria individer! En diskursanalys av surrogatmödrar, Mänskliga rättighetsstudier, 

Lund universitet. Eriksons och Lindströms uppsatsrubriker kan verka påminna om min studie. Lindströms studie 

har dock analyserat två webbaserade artiklar med tillhörande kommentarer utifrån ett socialkonstruktivistiskt 

perspektiv.   Eriksons studie tar dock in postkolonial teori och fokuserar sin studie på hur indiska surrogatmödrar 

framställs i den svenska debatten, dock utan ett uttalat genusvetenskapligt perspektiv.  
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Teoretiska utgångspunkter och centrala begrepp 

Intersektionalitet 

Jag gick in i denna uppsats med öppet sinne och hade inte valt teoretiska utgångspunkter 

innan mitt analysarbete. Efter tolkningen av mitt material stod det dock klart att de mest 

relevanta teoretiska utgångspunkterna är intersektionell samt postkolonial feministisk teori. 

Detta efter att jag insett behovet av ett globalt perspektiv som ser till maktdimensioner.   

 Intersektionalitet som begrepp anses ha myntats av den amerikanska feministiska 

teoretikern Kimberlé Crenshaw under det sena 1980-talet och har sina rötter i svart 

feministisk, antirasistisk och postkolonial teori. Crenshaw ville lyfta fram hur färgade 

kvinnors situation negligeras när man ser på maktdimensioner såsom ras eller kön som 

separerade från varandra.  För att illustrera detta använde hon sig av en metafor av vägar som 

korsades, där feminismen är en väg, anti-rasismen en annan, och de färgade kvinnorna 

befinner sig i en korsning mellan dessa vägar vilket gör deras situation annorlunda och unik 

(Crenshaw, 1995). Att anlägga ett intersektionalitetsperspektiv innebär att man synliggör 

olika maktdimensioners inverkan på varandra och hur de skapas i och genom den simultana 

verkan av kön, klass, ras och etniciteter (de los Reyes & Mulinari, 2005:24). Det handlar om 

att synliggöra och problematisera sammanlänkningar mellan maktdimensioner som 

medverkar till att upprätthålla en ojämlik maktordning.  

 Hur detta perspektiv eller denna teori skall tillämpas råder det dock inte konsensus om. 

Nina Lykke föreslår en paraplyliknande definition som kan innefatta några 

"nyckelperspektiv" vilken de flesta feminister kan skriva under på även om de har olika 

teoretiska ingångar. Enligt Lykke kan intersektionalitet vara ett teoretiskt verktyg för att 

analysera hur olika maktdifferenser och begränsande normeringar baserade på diskursiva, 

institutionella och konstruerade sociokulturella kategoriseringar såsom genus, etnicitet, ras, 

klass, sexualitet, ålder/generation, (dys)funktionalitet, nationalitet, moderspråk med mera, 

interagerar och på detta sätt producerar samhälleliga orättvisor och skeva sociala relationer 

(Lykke, 2010:50). Genom att anlägga ett intersektionellt perspektiv syftar jag att 

problematisera de argument som träder fram i debatten utifrån hur maktdimensionerna kön, 

ras, och etnicitet samt klass interagerar och framställs. Dessa tre maktasymmetrier hävdar 

Paulina de los Reyes och Diana Mulinari är särskilt viktiga då det inte finns några "sociala 

positioner (eller identiteter) som inte konstrueras utifrån just klass, kön och ras/etniska 

asymmetrier" (de los Reyes & Mulinari, 2005:18).  
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 Ytterligare en synvinkel som de los Reyes och Mulinari lyfter fram som viktig inom 

intersektionella analyser är den rumsliga aspekten. I och med en uppdelning av världen i olika 

regioner och uppfattningen om människors väsensskilda olikheter, vare sig det handlar om 

kulturella eller biologiska, befästes och vidmakthålls ojämlikheter. Detta blir särskilt viktigt i 

och med surrogatmödraskapets transnationella karaktär eftersom att "globaliseringen och 

framväxten av ny internationell arbetsdelning visar tydligt att den gamla uppdelningen mellan 

världens regioner korsas och interveneras av människornas och kapitalets förflyttningar." 

(Reyes & Mulinari, 2005:18). Mot bakgrund av arbetets organisering på en global nivå blir 

kategorier som kön och ras konstitutiva delar i klassformering.  

 

Postkolonial feministisk teori 

Det intersektionella perspektivet är nära sammanlänkat med postkolonial feminism - en 

feministisk teori som verkar i gränslandet mellan anti-rasistiska och anti-koloniala diskurser 

vilka anses ignorera kön och genus som maktdimension, samt mellan vit västerländsk 

medelklassfeministisk diskurs som tenderar att negligera dimensioner av ras, etnicitet och 

neo-kolonialism (Lykke, 2010:52f). Postkolonial feministisk teori argumenterar för 

nödvändigheten att formulera alternativa berättelser som utmanar rådande uppfattningar om 

makt, kvinnlighet, kunskap och erfarenhet. Det blir därmed viktigt att belysa erfarenheter av 

rasism och förtryck. Ett sätt att göra detta på kan vara att lyfta fram alternativa röster, vilka 

kan agera motberättelser och i sin tur ifrågasätta den etablerade ordningen (de los Reyes & 

Mulinari, 2005:130).  

 Även detta fält kan anses vara en aning brokigt, men fältets centrala tema kan dock 

sammanfattas som analyser och omdefinitioner av tredje världens kvinnor samt 

problematiseringar av kolonialismen i relation till maktstrukturer såsom kön, ras, klass och 

sexualitet. Man riktar här kritik mot den västerländska feminismen som anses ha en vit 

medelklasskvinna som norm, samt mot den postkoloniala kritiken för dess avsaknad av 

genusanalys. Texter av teoretiker som bland andra Chandra Talpade Mohanty kan betraktas 

som fältets kärna, och det är främst Mohantys tankegångar jag kommer att utgå ifrån då hon 

tydligt belyser hur bilden av "tredjevärldenkvinnor" växt fram till en stereotyp och ett koncept 

i kontrast till första världens kvinnor (Mohanty, 2003:38f). Detta blir intressant i synen på den 

indiska surrogatmodern i kontrast till svenska surrogatmödrar, men även i förhållandet mellan 

den indiska surrogaten och de sociala föräldrarna i Sverige. Postkoloniala feministiska 

analyser av globala relationer, exploatering och migration väcker en rad kritiska frågor om det 

koloniala projektets beständighet men också om de sanningar om modernitet, nation, skillnad 
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och utveckling som genom åren etablerats i och genom kunskapsproduktion (de los Reyes, 

2012:15).  

 Utifrån en svensk kontext är det, trots att Sverige inte haft en stor roll som 

kolonialmakt, ändock nödvändigt att belysa och problematisera centrala frågor i 

samhällsdebatter (de los Reyes, 2012:31). Särskilt med tanke på dagens politiska klimat, såväl 

i Sverige som globalt, som färgas av högerextrema vindar, nationalism och fascism. Genom 

att applicera ett postkolonialt feministiskt perspektiv problematiseras således hur kvinnors 

o(jäm)lika positioner skapas globalt. På detta sätt utmanas det eurocentriska fokus som bland 

annat ofta karaktäriserar den svenska debatten kring surrogatmödraskap.  

 

Centrala begrepp 

"Surrogatmödraskap", "värdmödraskap", "kontrakterade havandeskap" – kärt barn har många 

namn. Eller kanske snarare: omdebatterad barnalstring har många namn. Det vanligast 

förekommande och vedertagna uttrycken i Sverige är "surrogatmödraskap" samt 

"surrogatmoderskap". Hur fenomenet bör benämnas är dock omtvistat och vissa vill ersätta 

det med benämningen "värdmödraskap" alternativt "kontrakterande havandeskap", eftersom 

de anser att ordet "surrogat" är missvisande då det inte handlar om att ersätta en moder. 

Distinktionen kan upplevas som något irrelevant men jag anser ändå att den är motiverad då 

det finns praktiska och viktiga symboliska skillnader mellan begreppen. Jag kommer i denna 

uppsats att använda mig av benämningen surrogatmödraskap, detta då "mödrande" kan ses 

vara interaktioner och sysslor som är nödvändiga för barnets överlevnad (tänk graviditet) 

medan "modrande" avser det sociala omhändertagandet av barnet.
5
 Dessutom är denna 

benämning den mest förekommande i mitt material och jag anser även att det är hela kvinnans 

kropp som utgör ett surrogat och inte endast hennes livmoder då en graviditet är beroende av 

blodet som rinner i hennes ådror och den näring hon tar in. Kvinnan blir rent personligen 

också involverad i detta på ett eller annat sätt.  

 Jag använder mig även av begrepp som kön, klass, ras och etnicitet. För att förtydliga 

utgår jag i dessa kategoriseringar inte från någon inneboende essens i människan utan ser det 

som att de är socialt konstruerade kategorier som är föränderliga. Jag förnekar dock inte, trots 

deras konstruerade natur, att de kan ha materiella eller identitetsskapande verkningar.  

                                                 
5
 För liknande resonemang se Jönsson (2003:14f) samt Holm, Ulla M. (1993), Modrande och praxis: en 

feministfilosofisk undersökning. Institutionen för filosofi. Göteborg: Göteborgs universitet.  
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Däremot finner jag att min syn på kön som socialt konstruerat blir något problematiskt när det 

kommer till surrogatmödraskap och graviditet. Jag vill inte ignorera de biologiska realiteterna 

könet för med sig, särskilt kopplat till den process som sker i och med en graviditet.
6
 Jag vill 

hävda att det är viktigt att betona kroppens betydelse i upplevelser, och ämnar därmed anlägga 

ett kroppsfenomenologiskt och socialkonstruktivistiskt perspektiv på kön.  

 

Material och metod 

Urval och avgränsningar 

Materialet som ligger till grund för analysen utgörs av debattartiklar, ledare, krönikor och 

intervjuer i svensk press publicerade mellan 2010-2013.
7
 Jag har valt att avgränsa mig till de 

sex största svenska dags- och kvällstidningarna: Dagens Nyheter (DN), Svenska Dagbladet 

(SvD), Sydsvenskan, Göteborgsposten (GP), Expressen samt Aftonbladet, med motiveringen 

att dessa tidningar har en bred spridning och därmed ett starkt genomslag i debatten. Jag har 

valt artiklar som har surrogatmödraskap som sitt centrala tema och därmed uteslutit material 

där surrogatmödraskap endast förekommer som referens, exempelvis texter rörande assisterad 

befruktning generellt. Jag har även strävat efter en relativt jämn fördelning av förespråkare av 

och motståndare till fenomenet, detta för att materialet ska bädda för en så nyanserad analys 

som möjligt. Den första artikeln är publicerad i januari 2010 och den senaste är publicerad i 

april 2013. Anledningen till att jag valt tidsperioden 2010-2013 är att det år 2010 började 

skrivas markant mer om surrogatmödraskap, mycket tack vare debattören och journalisten 

Kajsa Ekis Ekmans uppmärksammade populärvetenskapliga bok Varat och varan: 

Prostitution, surrogatmödraskap och den delade människan (2010).  

 Rent konkret är materialet ett resultat av sökningar i Mediearkivets förteckningar över 

tidningsartiklar som refererar till sökordet "surrogatmödraskap" samt är publicerade i de 

utvalda sex tidningarna under perioden 2010-01-01 till och med 2013-04-10. Denna sökning 

gav totalt 186 träffar av vilka jag gick igenom samtliga för att sedan välja ut totalt 59 artiklar 

                                                 
6
 Se exempelvis Moi, Toril (1997)"Vad är en kvinna? Kön och genus i feministisk teori", Res Publica, 35-37: 

108. 
7
 Jag övervägde att använda mig av genusvetenskapliga artiklar publicerade i internationella tidskrifter alternativt 

av riksdagsmotioner. Vetenskapliga artiklar är intressanta då dessa är av yttersta vikt och tillskrivs stor tyngd i 

vårt samhälle samt att den vetenskapliga diskursen inte sällan ger direkta konsekvenser i samhället. Jag är dock 

intresserad av hur den svenska offentliga diskursen ser ut och hur den påverkar samhällets syn på 

surrogatmödraskap samt avspeglar de diskurser vi i samhället har kring graviditet, kvinnans kropp och 

exploatering. Motioner till riksdagen är också intressanta då de visar på politiska argument gällande 

surrogatmödraskap, men då min ambition är att belysa båda sidor av debatten var inte längre motioner aktuella i 

och med att de endast var författade av riksdagsledamöter som hade en positiv inställning till surrogatfrågan. 

Däremot är ett flertal av artiklarna i mitt material författade av politiker som är såväl för som emot, så denna 

aspekt av det politiska kommer ändå in.  
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som uppfyllde mina kriterier gällande att surrogatmödraskap skulle vara det centrala temat.  

Jag kategoriserade sedan dessa texter utefter ståndpunkt i debatten:  

  

 Totalt  Positiv  Negativ  Neutral
8
 

2010 14 6 6 2 

2011 7 1 5 1 

2012 21 7 10 4 

2013 17 6 5 6 

Totalt 59 20 26 13 

 

Ovanstående siffror visar på att materialet är relativt nyanserat vad gäller 

ståndpunktsfördelning. Värt att nämna är även att de texter som tog tydligt ståndpunkt främst 

förekom i ledare eller krönikor, vilka oftast får större genomslagskraft, och de texter som var 

någotsånär neutrala främst förekom i reportage.  

 Genom att undersöka dessa texter har jag velat lyfta fram hur det offentliga samtalet 

kring surrogatmödraskap ser ut. Dessa artiklar kan dock givetvis inte sägas representera 

”allmänheten” eller alla svenskar. De kan däremot säga något om hur man på denna typ av 

offentlig arena talar om surrogatmödraskap. Texterna är förvisso individuella tolkningar av 

surrogatmödraskap som fenomen, men är samtidigt alltid en del av större kollektiva 

uppfattningar och blir även delaktiga i att skapa läsarens förståelse för fenomenet. Jag tänker 

mig dessutom att, när det gäller sådana omtvistade och kontroversiella ämnen som 

surrogatmödraskap, många försöker forma en åsikt samt hämtar stöd till sina argument utifrån 

vad de läser och möter i media.  

 Värt att notera är att jag ej lagt någon vikt vid skribenten bakom texterna utan analyserat 

texterna separat då jag är ute efter vad som sägs, inte vem som säger det. Det huvudsakliga är 

den text och de uttalanden som förmedlas till läsaren.
 9

  

 

Metodologiskt tillvägagångssätt 

Denna uppsats bygger främst på en kvalitativ textanalys, men med visst inslag av kvantitativ 

innehållsanalys när det kommer till argumentens frekvens (se exempelvis tabell ovan). 

Texterna är ordnade utefter argumentation för eller mot surrogatmödraskap för att få en 

                                                 
8 Med "neutral" menas här att texten inte tar en stark ståndpunkt uttrycker argument/resonemang både för och 
emot surrogatmödraskap.  
9
 I källförteckningen framgår det dock vem författaren till texten är, förutom i de fall när 

upphovsmannen/kvinnan var okänd, exempelvis i tidningens ledare.   
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kvantitativ överblick och försäkra mig om att det föreligger en någotsånär jämn fördelning för 

båda sidor av debatten. Uppsatsen bygger på analyserande av texter rörande 

surrogatmödraskap publicerade i svensk dags- och kvällspress med hjälp av kvalitativ 

textanalys, vilken går ut på att ta ut det väsentliga innehållet genom "en noggrann läsning av 

textens delar, helhet och den kontext vari den ingår" (Esaiassion m.fl., 2007:237). Det handlar 

här om att välja ur de viktigaste passagerna som fångar upp textens helhet, en helhet som 

endast framgår genom intensivt läsande. Exempel på frågor jag ställt till texterna är: Vilken är 

textens poäng? Vilka är argumenten och på vilka premisser vilar slutsatserna? Texterna har 

organiserats systematiskt för att klargöra tankestrukturen i texten samt "lyfta fram och 

begripliggöra det väsentliga innehållet i de aktuella texterna" (Esaiasson m.fl, 2007:238). 

Sedan har jag logiskt ordnat texternas innehåll genom att tematisera dem i överblickbara 

teman. Nästa steg var att genomföra en kritiskt granskande undersökning. Det har bestått i en 

idékritisk analys vilken "går ut på att ta ställning till i vilken utsträckning en given 

argumentation lever upp till bestämda normer" (Esaiasson m.fl., 2007:239). Här används 

texterna för att belysa samhälleliga förhållanden/föreställningar. Esaiasson med flera lyfter 

fram att: "genom att studera texterna får vi en uppfattning om sakernas tillstånd i ett vidare 

sammanhang" (Esaiasson m.fl., 2007:237). Jag kontextualiserar här med hjälp av tidigare 

forskning och teoretiska perspektiv som presenteras i teoriavsnittet.  

 Vid mina genomläsningar av artiklarna yttrade sig ett mönster i texterna. Det var många 

argument som frekvent återkom utifrån vilka jag kunde utkristallisera ett antal tematiseringar. 

Efter hand visade det sig dock att många av tematiseringarna gled in i varandra, och antalet 

rubriker reducerades. Det konkreta tolkningsarbetet för att skapa överblickbara teman har 

gjorts genom att sortera in argumentationerna under följande temarubriker: argument för 

surrogatmödraskap, argument mot surrogatmödraskap, transnationellt surrogatmödraskap: 

win-win eller exploatering av kvinnor?, altruism vs. kommersialism: for love but not for 

money?. Dessa tematiseringar har gjorts i en strävan att bringa klarhet och översikt. Detta 

medför samtidigt en risk att debatten förenklas. Esaiasson m.fl. poängterar att de tolkningar 

man gör tydligt ska redovisas och framgå i forskningstexten. Detta har jag gjort genom att 

varje tema inleds med ett sammanfattande referat av texternas argument, vilka lyfts fram och 

redovisas med citat av nyckelpassager för att sedan följas av analys och diskussion av 

argumenten med hjälp av teori och tidigare forskning. 
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2.  Analys  

Detta avsnitt inleds med en bakgrund och beskrivning av debatten rörande surrogatmödraskap 

i svensk media 2010-2013. Sedan följer två avsnitt där argument för respektive emot 

surrogatmödraskap lyfts fram och diskuteras. Parallellt med detta sker en koppling till 

relevanta teoretiska infallsvinklar och tidigare forskning gjord på surrogatmödraskap. Därefter 

lyfter jag fram resonemang gällande transnationellt surrogatmödraskap, och då främst Indien, 

för att sedan ställa resonemangen gällande altruistiskt och kommersiellt surrogatmödraskap 

mot varandra och analysera, alltmedan jag kontextualiserar med hjälp av annan forskning och 

teori.  

Introduktion till debatten 

I och med att surrogatmödraskap blir alltmer känt som reproduktionsalternativ har debatter 

blossat upp om huruvida kvinnor förtrycks eller stärks av de olika formerna av 

surrogatmödraskap. I Sverige är arrangemang av surrogatmödraskap i dagsläget ej tillåtet 

enligt lag, men en eventuell ändring av detta har under senare år debatterats.  

 Sett till antalet publicerade texter kring ämnet tog den svenska debatten kring 

surrogatmödraskap fart under senare hälften av 2010. Detta beror till stor del på att Ekis 

Ekmans bok Varat och varan (2010) kom ut och recenserades, vilket skapade debatt då hon 

upprörde många förespråkare med sina argument där hon tydligt tar ställning mot 

surrogatmödraskap. Antalet debattinlägg avtog sedan något under 2011, men hölls ändock 

igång till viss del på grund av teveserien Barn till varje pris?. Detta var en serie som sändes i 

SVT om ofrivillig barnlöshet där tittarna bland annat fick följa ett manligt homosexuellt par 

som fick barn genom en surrogatmoder i Indien. Debatten blossade dock åter upp ordentligt 

efter 14 mars 2012 då regeringen beslutade att tillsätta en statlig rapport utförd av Statens 

medicinsk-etiska råd (Smer). I slutet av februari 2013 kom så resultatet från Smer att en 

majoritet av rådet ansåg att altruistiskt surrogatmödraskap bör vara lagligt i Sverige så länge 

det sker mellan släkt eller vänner och ej mot betalning (förutom eventuella omkostnader).  

 De som uttalar sig i de texter jag valt att analysera är främst opinionsbildare, politiker, 

filosofer, sociologer, representanter i Smer samt människor med personlig erfarenhet av att ha 

anlitat en surrogatmoder.
10

 Debatten rör sig mellan liberala, feministiska samt egalitära 

argument, där de liberala betonar individens valfrihet och rättigheter, de feministiska betonar 

kvinnans rätt till sin egen kropp och varnar för risken att kvinnokroppen exploateras, och de 

                                                 
10

 Anmärkningsvärt är att ingen av författarna själva varit surrogatmoder.  
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egalitära betonar allas jämlikhet och rätt att exempelvis reproducera sig.
11

 Generellt sett 

menar de flesta förespråkare att kvinnan i egenskap av individ bör få bestämma själv över 

huruvida hon vill ställa upp som surrogatmoder eller ej samt att denna praktik öppnar upp för 

en mer normkritisk och inkluderande familjesyn. Kritikerna däremot anser, i stora drag, att 

surrogatmödraskap fungerar exploaterande och att kvinnan och den kvinnliga kroppen 

utnyttjas likt handelsvaror. 

 

Argument för surrogatmödraskap 

 

Individens rätt till självbestämmande  

Det vanligast förekommande argumentet i texterna för att surrogatmödraskap bör vara tillåtet 

grundar sig i det liberala perspektivet gällande individens frihet och rättighet att själv få 

besluta över sin kropp. Man betonar här självbestämmande och menar att kvinnorna måste 

respekteras för sina val att bli surrogatmödrar. Kvinnans autonomi och den fria individen står 

här i centrum. 

  

Det borde vara en självklarhet att kvinnor i Sverige själva ska få bestämma om de vill vara 

surrogatmamma eller inte. Det måste få vara individens rätt att själv få välja samtidigt som det 

är samhällets skyldighet att skapa lagar som skyddar individen i sitt val. ("Surrogatfödda…", 

SvD, 2013-03-02) 

Att inskränka en individs frihet blir härmed något negativt, och denna frihet anses legitimera 

surrogatmödraskap som praktik. Några skribenter pekar dessutom på hur många mödrars 

kärlek till sitt barn växer fram över tid, när barnet väl är fött, och att det därmed inte är 

självklart att surrogatmodern kommer att uppleva separationen från barnet som smärtsam. 

Kvinnans rationella val bör respekteras.  

Om en kvinna påstår att hon kan genomgå en graviditet med insikten att barnet inte är hennes 

så finns inga skäl att misstro detta, lika lite som det finns skäl att misstro sperma- och 

äggdonatorers förmåga att fatta väl avvägda beslut om sina fortplantningsorgan. ("Den…", 

Aftonbladet, 2013-03-06) 

Många argument för surrogatmödraskap pläderar även för de tilltänkta föräldrarna – de 

ofrivilligt barnlösa. Även här handlar det om ett sorts rättighetsargument, men i detta fall de 

barnlösas rätt till att reproducera sig.  Skribenterna menar att vi borde bejaka att människor 

                                                 
11

 Denna kategorisering bör ses som en generalisering och många feminister sympatiserar även med liberala eller 

egalitära argument.  
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vill sätta barn till världen samt "att sakna det man önskar allra mest i livet kan skapa en stor 

personlig tragik" ("Barnlösa…", SvD, 2011-10-16).   

Vi tycker inte att politiken ska möta dessa män och kvinnor med kalla handen. Många barnlösa 

greppar efter de halmstrån som finns och riskerar att hamna i armarna på oseriösa aktörer eller 

näst intill ruinera sig i försöken att få barn. ("Barnlösa…", SvD, 2011-10-16) 

Dessutom trycker man på att nya möjligheter till reproduktion, såsom surrogatmödraskap, 

medfört "ökad välfärd och dessutom bidragit till att överbrygga orättvisor.
12

" ("Erkänn…", 

Sydsvenskan, 2010-10-05). RFSL uttrycker till exempel att surrogatmödraskapet under 

ordnade former skulle kunna göra att "fler kan bli föräldrar på ett tryggare sätt" ("Positivt…", 

Expressen, 2013-03-04). Rättighetsargumentet för surrogatmödraskap innefattar även de barn 

som tillkommer på detta sätt och deras rättigheter att accepteras i samhället. I en av texterna 

lyfts det fram att Smers positiva ställningstagande främst handlar om ett barnperspektiv och 

att de har fokus på de barn som redan tillkommit genom surrogatmödraskap. De vill säkra 

deras situation i Sverige ("KD…", DN, 2012-03-14). Det viktiga blir här att barnen omfattas 

av en trygg och säker lagstiftning och att förutsättningarna för dem regleras på bästa möjliga 

sätt. Det erkänns dock att det finns mycket som är problematiskt med surrogatmödraskap, 

men att argumenten för väger tyngre än argumenten mot ("Könsceller…", SvD, 2013-01-08). 

 Argumentet för surrogatmödraskap på basis av individens rättigheter och 

självbestämmande anspelar på en feministisk tanke om att alla (även kvinnor!) ska ha rätt att 

bestämma över sin egen kropp. Ett motstånd till praktiken ses som en inskränkning av 

kvinnors frihet och rättigheter och motståndare målas därmed upp som konservativa 

bakåtsträvare. Det argumenteras här för att kvinnor själva är kapabla att välja och inte alls 

tvingas in i surrogatarrangemang. Detta argument förmedlar en bild av att det fria valet görs 

av en individ som har förmågan att väga för och nackdelar mot varandra och ta ett autonomt 

beslut. Dock bortser det från att kvinnan kan känna sig mer eller mindre manad att ingå 

surrogatarrangemanget (jmf Anleu, 1990:70). Dessutom är det inte heller glasklart vilken 

innebörd man tillskriver begreppet frihet. Frihet för vem? För vilken sorts kvinna? Detta 

implicerar en tro på individens val som något absolut fritt och oberoende. Den amerikanska 

feministen Andrea Dworkin är misstänksam mot denna oreflekterade syn på kvinnors frihet. 

Hon menar att staten har bidragit till konstruerandet av sociala, ekonomiska och politiska 

situationer som tvingar vissa kvinnor att sälja sexuella eller reproduktiva "tjänster". Trots 

detta ses deras beslut som ett individuellt val (Dworkin, 1983:182).  

                                                 
12

 Se även Jönsson 2003 för liknande resonemang. 
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 Att en moders kärlek ofta växer fram med tiden och en kvinnas beslut att ingå ett 

surrogatarrangemang medveten om att hon kommer lämna bort barnet ifrågasätter de farhågor 

om att kvinnan kan komma att ångra sig när hon väl är gravid eller förlöst barnet. Detta kan 

ses kritisera samt nyansera den essentiella synen på kön och graviditet där kvinnan förväntas 

ha inneboende och medfödda modersinstinkter (jmf Arrhenius, 1999:107f). Att däremot 

jämställa en surrogatmoder med en sperma- eller äggdonator kan ses som problematiskt och 

missvisande. Spermierna och äggen kan inte ses som "fortplantningsorgan" i sig, samt att de 

är bortkopplade från kroppen i och med att de lämnar kroppen. Dworkin pekar ut hur 

missvisande denna analogi är och jämför exempelvis att samla ihop säd med att samla ihop 

tårar från ögat och surrogatmödraskap som att ta hela ögat (i Oliver, 1989:97, [min 

kursivering]).   

 Gällande argumenterandet för surrogatmödraskap utifrån de barnlösas perspektiv menar 

Gondouin att detta individualiserande av reproduktiva rättigheter och val är problematiskt då 

det formar kritiken mot surrogatmödraskap till att handla om att vara emot en viss sorts 

människor eller de barn som redan finns. Pläderandet för barnlösa pars kamp begränsar 

perspektivet och gör att det handlar om en grupp människor som, hur åsidosatta de än må vara 

i en lokal kontext, på många sätt är privilegierade på en global nivå (Gondouin, 2012:15).  

 

En normbrytande praktik 

Flertalet av de förespråkande texter jag läst menar även att praktiken att gå emot den 

traditionella synen på moderskap, graviditet och reproduktion kan bryta vissa 

könsstereotypiseringar och ideal samt normativa föreställningar om familjebildning. På detta 

sätt innehar surrogatmödraskap en förändringspotential. Exempelvis menar de att det 

gestationella surrogatmödraskapet har bidragit till att reproduktion separeras från såväl 

samlag och moderskap som graviditet.  

 

Vissa blir provocerade och skrämda av en framtid där barnalstrande kan frikopplas från sex, 

men jag ser reproduktionsteknologin som en fantastisk utjämnare av sociala och biologiska 

orättvisor. Personer som av medicinska skäl, på grund av sexuell läggning eller avsaknad av en 

partner inte kan bli föräldrar, ges därmed möjlighet att få egna biologiska barn. Det kommer att 

utmana synen både på familj och traditionella könsroller ("Jungfrufödsel…", SvD, 2012-12-

23). 

Surrogatmödraskapets transformativa kraft ligger i den ökade möjligheten till nya 

familjekonstellationer med homosexuella eller ensamstående som föräldrar. De som är för 

praktiken positionerar sig inte sällan som "nytänkande" och "moderna" i relation till de mer 
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"konservativa", "trångsynta" och till och med "oqueera" motståndarna (se exempelvis 

"Romantiskt…", Expressen, 2010-10-01). 

  

Men jag tycker att det är något gott med ett samhälle som inte bara satsar på vapen och bilar 

utan även på teknologi som hjälper barnlösa, män som kvinnor, flator som bögar och transor. 

Som skapar liv istället för att släcka det ("Romantiskt…", Expressen, 2010-10-01). 

Sedan finns de som menar att genom att kommersialisera surrogatmödraskapet kan det göras 

än mer normkritiskt.  

Varför ska inte denna tjänst få kosta precis som andra omsorgsarbeten där tid och bekvämlighet 

uppoffras? Påståenden om att surrogatmödraskap är ett utnyttjande har en paternalistisk ton om 

vad unga kvinnor bör använda sin arbetstid till […] Vi ser det som osannolikt att 

surrogathavandeskap behöver vara mer prövande för hälsan än exempelvis ett tungt vårdyrke 

eller ett stressigt serviceyrke. […] Eftersom graviditet dock alltid är förknippat med risk ska 

den ekonomiska ersättningen stå i proportion till detta och betalas av de blivande föräldrarna 

("Den…", Aftonbladet, 2013-03-06). 

I ovanstående argument kan vi även utläsa att en kritik mot att dem som är emot 

surrogatmödraskap negligerar kvinnans rätt till att själv få välja vad hon ska "använda sin 

arbetstid till".   

 Surrogatmödraskapets subversiva natur utmanar och stör de traditionella 

föreställningarna vi har kring moderskap och familj och påvisar därmed att familjer och 

familjebildandet är sociala konstruktioner och inte "öden" som sker, utan att det mer eller 

mindre handlar om val. Att erbjuda möjligheten för exempelvis ensamstående kvinnor och 

män, homosexuella och transsexuella att skaffa barn är i detta perspektiv att "ta ett kliv mot 

ökad jämlikhet och rättvisa mellan olika samhällsgrupper […] Kort sagt kan gamla könsroller 

utmanas med den nya tekniken" (Jönsson, 2003:41). Dessutom ifrågasätter praktiken även den 

"naturliga" kopplingen mellan graviditet och moderskap och tar därmed ett steg bort från en 

traditionell kvinnoroll, vilket antagligen de flesta feminister skulle välkomna. Där det tidigare 

endast fanns en form av moderskap har det nu skapats tre: (1) den biologiska modern som 

bidrar med ägget (2) den gestationella modern som bär barnet men som inte har någon 

genetisk relation till det och (3) den sociala modern som uppfostrar och vårdar barnet 

(Ragoné, 1998:119).  En ny arena skapas där kvinnor kan ta kontroll och ta betalt för sina 

reproduktiva förmågor, vilka anses som traditionella kvinnosysslor (Jönsson, 2003). Genom 

att tala om surrogatmödraskap som en positiv, revolutionerande handling legitimeras även 
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individens (surrogatmoderns) val. Här kan ses att det fria valet, som beskrevs ovan, 

legitimerar praktiken samtidigt som praktiken i sig kan ses legitimera (det fria) valet.   

 Åter till citatet där det förespråkas att surrogatmödraskap bör ses som ett yrke där 

kvinnan får betalt. Här jämförs surrogatmödraskap med "ett stressigt servicearbete" och 

"andra omsorgsarbeten" för att det i nästa mening påpekas att "graviditet dock alltid är 

förknippat med en risk" och därmed bör ses som mer prövande. Att likställa 

surrogatmödraskap med vård- och serviceyrken innebär även att det likställs med att sälja en 

tjänst, som i detta fall är en graviditet. Alla typer av lönearbete kan anses innebära att sälja sig 

själv till viss del, men graviditet som avlönat arbete menar vissa är extra komplext. Kelly 

Oliver poängterar i sin artikel "Marxism and Surrogacy" (1989) att de flesta människor inte 

erbjuder sina tjänster 24 timmar om dygnet såvida de inte är slavar. Och de flesta säljer endast 

sitt arbete, vilket kan vara kroppsarbete, men ändock separerat från kroppen i sig. 

Surrogatmödrar däremot jobbar dygnet runt och är aldrig "off-duty" (Oliver, 1989:97f). 

Samtidigt kan rättighetsargumentet förstås utifrån att surrogatmödrar bör ses som arbetare på 

samma sätt som andra yrkesarbetare och att de är individer "with full ownership of the 

property in their persons" (Pateman, 1988:209). 

 

Argument mot surrogatmödraskap  

 

Exploatering av kvinnan                      

I kontrast till förespråkarnas betoning på individens frihet och självbestämmanderätt menar 

motståndarna att rättighetsresonemanget faller på att kvinnorna blir objektifierade och istället 

förlorar rätten över sin kropp. 

 

Detta är inte att ta kontroll över sin kropp, tvärtom. Kvinnornas kroppar kontrolleras av 

klinikerna. De bestämmer över barnet och över kvinnan: vad hon ska äta, om hon får 

göra abort eller inte. Kvinnorna förlorar rätten över sin kropp ("Surrogatmödraskap…", 

DN, 2010-12-10). 

Flertalet motståndare pekar dessutom på att surrogatmödraskap öppnar upp för att kvinnans 

kropp ses som en handelsvara på en marknad, alternativt att kvinnokroppen utgör marknaden 

och graviditeten eller barnet blir varan. Man menar här att kvinnans kropp blir en "behållare" 

eller en "barnmaskin" och att det "öppnar upp för en marknad där kvinnor utnyttjas" 

("Kvinnor…", Expressen, 2012-10-14) Genom att ta avstånd från surrogatmödraskap menas 

det istället här att man tar ställning för kvinnans rätt till sin egen kropp. Denna jämförelse med 



 

20 

 

synen på kvinnans kropp som en "behållare" är något som Iris Marion Young resonerar kring 

och menar att det är en vanlig syn på den gravida kvinnan: "pregnancy does not belong to the 

woman herself. It is a state of the developing fetus, for which the woman is a container." 

(Young, 1990:160). Samma fenomen uppmärksammas av andra feministiska teoretiker såsom 

Robyn Longhurst och Susan Bordo vilka menar att en ökad empati för fostret ofta har gått 

hand i hand med en minskad respekt för kvinnans autonomi (Bordo, 2003:86). Synen på 

kvinnan blir här ett medel för målet (barnet) och hon betraktas till viss del som en "behållare" 

för en framtida samhällsmedborgare (Longhurst, 2001:55). Detta synsätt är något som kan 

återfinnas i argumenten för surrogatmödraskap där fördelarna för barnet anses väga tyngre än 

nackdelarna (för kvinnan).  

 

Cementerande av könsroller 

I motsats till förespråkarnas argument om att surrogatmödraskap bör ses som en 

normbrytande praktik menar motståndarna att praktiken nedvärderar kvinnans reproduktiva 

förmåga, särskilt i dess kommersiella former. Man menar att det "etablerar en kultur där man 

vänjer sig vid att se kvinnan som en behållare, inte en människa." ("Replik…", Sydsvenskan, 

2010-10-11). Problemet i detta perspektiv är alltså att det fortfarande handlar om att kvinnor 

ska utföra traditionella kvinnosysslor.  

 

Åtskilliga homosexuella män väljer att skaffa barn med en eller två lesbiska kvinnor. Men det 

kräver förstås samarbete med den blivande mamman. En helt annan sak är att använda fattiga 

kvinnors kroppar till något som är potentiellt livsfarligt för att rika män ska kunna leva ett liv 

fritt från kvinnor. Jag gillar inte den patriarkala, bortskämda tonen: om män har ett behov så är 

det kvinnors skyldighet att hjälpa dem ("Spermierna…", DN, 2011-01-21). 

Surrogatarrangemanget ses här som en arena där patriarkala spelregler gäller och män 

återigen använder kvinnors kroppar för personliga begär. På samma sätt menar Pateman att 

"the character of men's participation in the surrogacy contract and the character of the demand 

for this service is treated as unproblematic." (Pateman, 1988:211).  

 I de texter som uttrycker sig negativt till surrogatmödraskap kan det även utläsas en viss 

syn på graviditet som något komplext, såväl fysiskt som psykiskt, och att "det ej bör meckas 

med". Det efterfrågas en "förståelse för att det som sker vid en graviditet inte är 

produktionsteknik utan något mycket mer komplicerat" ("Kvinnor…", GP, 2010-10-05). 
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Jag mår plötsligt illa. Att bära barn är inte vilket jobb som helst! Det är en enorm kroppslig 

påfrestning. Rätt som det är kan det gå väldigt snett. Till och med i Sverige dör kvinnor i 

barnsäng. Havandeskapsförgiftning, blodpropp och missfall är blott några exempel på 

allvarliga risker. ("Gudagåva…", GP, 2011-09-06) 

Du ska ha sex för att du vill ha sex och bli gravid för din egen skull. Det är inget du ska göra 

för att vara en 'god kvinna'. Ingen gåva att skänka bort eller en vara att sälja. Kvinnokroppen är 

inget redskap för andra utan en fundamental del av vem du är. ("KD…", Aftonbladet, 2012-03-

14) 

Förutom en komplex syn på graviditet yttras en oro för att kvinnorna kommer att lida av 

ånger, förlust och depression efter överlämnandet av barnet. En del motståndare uttrycker 

farhågor att surrogaterna antagligen kommer att påvisa somatiska eller psykologiska tecken på 

saknad och förlust och återkommande frågor från motståndarsidan är: "vad händer om 

mamman ändrar sig och vill behålla barnet?" (som i fallet med Baby M). Det framkommer här 

en kritik till en alltför mekanisk syn på kroppen där "helheten demoniseras" och graviditet 

som en komplex process negligeras ("Utan…", DN, 2010-09-16), samt att vissa motståndare 

till skillnad från många förespråkare menar att graviditet visst är något intimt och kopplat till 

sex (se citat ovan). Detta kan med Patemans ord förstås som att "the self of the surrogate is at 

stake in a more profound sense still. The surrogate mother contracts out right over the unique 

physological, emotional and creative capacity of her body, that is to say, of herself as a 

woman." (Pateman, 1988:215). 

 De ifrågasättande texterna visar, till skillnad från de förespråkande, på en farhåga för att 

surrogatmödraskap, snarare än att utmana könsroller, cementerar dem. "A woman can be a 

'surrogate' mother only because her womanhood is deemed irrelevant and she is declared an 

'individual' performing a service. At the same time, she can be a 'surrogate' mother only 

because she is a woman" (Pateman, 1988:217). Det kan uppfattas som stötande att det skapats 

en marknad för sådant som anses vara "ovärderligt". "Om man exempelvis anser att kvinnors 

reproduktionsförmågor är något 'ovärderligt', så kan en varufiering av dem medföra en 

symbolisk skada, eftersom det skulle signalera att kvinnors reproduktionsförmågor är allmän 

egendom" (Jönsson, 2003:154).  

 Detta synsätt kan enligt antropologen Elly Teman tolkas som en paternalistisk syn där 

man inte litar på att surrogaterna kan agera som rationella individer och misstror deras 

förmåga att göra rationella val då de ingår kontrakt. Dessa antaganden baseras på egenskaper 

som tillskrivs gravida kvinnor, såsom emotionell instabilitet vilket kan leda till att hon ångrar 

sitt beslut under graviditetens gång. Detta antagande att "normala" kvinnor inte blir gravida 
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med det förutbestämda syftet att överlämna barnet mot pengar, samt att "normala" kvinnor 

"naturligt" knyter an till barnet de bär, upprätthåller en generell föreställning av naturligheten 

och normaliteten i moderskap och graviditet (Teman, 2008:1105ff). Denna diskrepans i synen 

på kvinnan och graviditet belyser en spänning som finns inte minst inom feminismen - 

spänningen mellan att behöva agera som kvinnor och samtidigt vara i behov av en identitet 

som inte bestäms av vårt kön (Bordo, 2003:37).  

 

I de första två teoretiska sektionerna har jag tydliggjort huvuddragen i argumentationen för 

och emot surrogatmödraskap, samt belyst dessa utifrån feministisk kritik. I de följande två 

sektionerna kommer dessa argument, med särskilt fokus på det transnationella 

surrogatmödraskapet samt relationen mellan det altruistiska och det kommersiella 

surrogatmödraskapet, att analyseras mer specifikt utifrån feministiskt postkolonialt och 

intersektionellt perspektiv.  

 

Transnationellt surrogatmödraskap: win-win eller utnyttjande av fattiga?  

I och med det faktum att det blir allt vanligare att kvinnors kroppar används för att bära och 

föda barn åt andra förutspådde Susan Markens att allt fler fattiga "icke-vita" kvinnor och 

kvinnor från tredje världen kommer att anlitas som surrogatmödrar (Markens, 2007:17). Det 

växande antalet indiska surrogatmödrarna är ett bevis på detta. I Indien har just 

surrogatmödraskap utvecklats till en transnationell marknad och man talar idag om 

"fertilitetsturism", där "turisterna" utgörs av bland annat välbärgade indier, israeler, japaner, 

européer och amerikaner som längtar efter barn. Även flertalet svenskar beger sig till Indien 

för att söka bebislyckan (Pande, 2009a, 2009b, 2010a, 2010b).  

 I den svenska debatten används ofta indiska surrogatmödrar som exempel på när 

praktiken fungerar "utnyttjande" och "exploaterande" ("Utan…", DN, 2010-09-16; 

"Surrogatmödraskap…", DN, 2010-12-10; "Bulle…", Sydsvenskan, 2013-03-28). Försvarare 

betonar dock återigen den fria individens val och rättigheter att själva bestämma över sin 

kropp samt menar att detta kan vara ett sätt för kvinnan att ta sig ur förtryckande könsroller, 

utsatthet och fattigdom.  

För många kvinnor i utvecklingsländer kan erbjudandet vara en väg – kanske den enda – ur 

fattigdom och nöd, och en chans att ge de egna barnen bättre förutsättningar i livet. Samtidigt 

som människor, som av olika skäl inte kan eller vill bära och föda ett barn själva, får möjlighet 

att förverkliga drömmen om att bli föräldrar ("Missriktad…", Sydsvenskan, 2010-10-02). 
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Förutom att betona kvinnans fria val så pekar förespråkarna även på hur de indiska kvinnorna 

kan dra vinst av detta och menar dessutom att alla i arrangemanget är vinnare. 

Surrogatmamman bidrar till att de svenska föräldrarnas dröm om barn går i uppfyllelse och 

hon får i sin tur pengar till att skapa sig bättre förutsättningar. Helt enkelt en win-win-

situation. 

Ersättningen till Geeta låg på 40 000-50 000 kronor, vilket motsvarar ungefär fem årslöner för 

henne. Tanken var att hon skulle finansiera sonens skolgång med pengarna, men när Andreas 

och John besökte hennes familj i Mumbai såg det att det fanns fler behov att täcka. De 

bestämde sig därför att finansiera skolgången för Geetas pojke separat ("De…", SvD, 2012-12-

31). 

Den främsta anledningen till att vi valde Indien var att kvinnorna där är väldigt öppna med att 

de behöver pengar och att det är därför de gör det. I USA menar de att de vill hjälpa någon 

annan, men självklart vill de ha betalt – och dessutom ännu mer än i Indien. Det kändes som en 

välgärning på ett annat sätt [min kursivering] ("Tänker…", Aftonbladet, 2013-03-14). 

Surrogatarrangemanget framställs inte sällan i de positivt positionerade texterna som ett 

kontrakt mellan två jämlika parter där surrogatmammans ekonomiska kompensation utgörs av 

fem årslöner och extra hjälp för att finansiera sonens skolgång medan de svenska föräldrarna 

får sitt barn. De svenska föräldrarna framställs i de positiva inläggen som anständiga, vanliga 

personer som på grund av omständigheter tvingas använda sig av extrema metoder, men gör 

det på bästa möjliga sätt (se "Stöd…", SvD, 2013-01-08). Det är dock inte alla förespråkare av 

surrogatmödraskap som försvarar den kommersiella surrogatindustrin i exempelvis Indien. I 

en text förespråkas det att surrogatmödraskap ska vara tillåtet på basis av kvinnans rätt till att 

själv bestämma. Däremot framkommer det att situationen blir en helt annan när det kommer 

till "icke västerländska" kvinnor.  

Självfallet finns det problem med surrogatmödraskap i exempelvis ett land som Indien och i 

Östeuropa. Där kan man i vissa fall tala om exploatering av kvinnors kroppar. I de kontexterna 

är det också relevant att ifrågasätta hur autonom kvinnan som agerar surrogatmamma 

egentligen är. Just därför – för att undvika exploateringen av fattiga kvinnor – är det viktigt att 

tillåta altruistiskt surrogatmödraskap i Sverige ("Bulle…", Sydsvenskan, 2013-03-28). 

Här kan vi se en tendens att snarare dra mot motståndarnas syn på surrogatmödraskap där man 

menar att praktiken i exempelvis Indien reflekterar klassexploatering då arrangemanget utgörs 

av ekonomiskt privilegierade (inte sällan västerlänningar) som utnyttjar fattiga och redan 

utsatta och diskriminerade kvinnor ("Barn…", GP, 2012-03-19). De negativa inläggen i 

debatten uttrycks i termer av att det är jordens rika som använder sig av jordens fattiga som 
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"avelsdjur, sprutar dem fulla med hormoner, tar barnen ifrån dem och lämnar småpengar i 

utbyte" ("Utan…", DN, 2010-09-16). Man menar att det reducerar dessa "fattiga indiska 

kvinnor" till handelsvaror och behållare och riskerar att redan utsatta kvinnor utnyttjas för 

andras syften.  

Det är inte vår sak att tala om för kvinnor i världen hur de ska välja. Vår sak är att svenska 

personer inte ska kunna utsätta kvinnor för handel med deras kroppar, organ och med deras 

barn. Målet är att ingen kvinna ska utnyttjas för någon orsak: för att hon ska få mat för dagen, 

för att hon ska kunna klä sina barn och erbjuda dem skolgång, för att andra kan köpa hennes 

kropp, för att hon är utsatt och fattig, för att hon har gjorts till objekt för att tillfredsställa andra 

("Vi…", Aftonbladet, 2012-06-21). 

Motståndarna är även kritiska till att en "urfattig kvinna i Indien eller Thailand" jämställs med 

vilka aktörer som helst på världsmarknaden, att hon ses som ett lika fritt subjekt som någon 

annan och att svenskar måste ta ansvar för sina handlingar ("Recension…", Sydsvenskan, 

2010-09-28). Som mothugg till detta menar förespråkarna att det är en paternalistisk syn på 

indiska kvinnor och att de bör ses som lika fria subjekt som svenska kvinnor.  

 En av texterna uttrycker bokstavligen att "surrogatmödraskap är tydligt kopplat till kön, 

klass, ras och etnicitet" ("KD…", Aftonbladet, 2012-03-14). I de texter jag analyserat saknas 

dock ofta kopplingen mellan dessa maktrelationer och ett mer intersektionellt perspektiv i 

debatten efterlyses. Twine noterar att denna "inattention to race (and racism) is characteristic 

of much of the academic and media accounts of surrogacy." (Twine, 2011:8). Det är just 

klasskillnader och en könad segregering på arbetsmarknaden som kan ses strukturera den 

globala surrogatindustrin. 

 

Women do not make decisions in isolation from factors that structure their options. Their class 

position, race, nationality, maternal status, marital status, and legal condition shape their ability 

to exercise agency. These structures shape what constitutes a desirable option (Twine, 

2011:10). 

Istället för att se den indiska surrogatmammans beslut som ett resultat av sociala och 

ekonomiska ojämlikheter framställs hon i de förespråkande texterna som en förmånstagare av 

ett system som hon annars inte skulle ha tillgång till. Å ena sidan är hon här en jämlik partner, 

någon som bör ha möjligheten att ta ett självständigt och fritt beslut, och å andra sidan betonas 

de indiska kvinnornas fattigdom, utsatthet och behov av pengar. Kommersiellt 

surrogatmödraskap sker i ett kapitalistiskt system där marknadskrafterna istället kan ses 

begränsa eller inskränka fattiga kvinnors valmöjligheter, vilket gör dessa argument något 
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motstridiga (Twine, 2011:19). Frågan hur just ekonomisk utsatthet hänger samman med 

diskursen kring valfrihet och rättigheter förblir i debatten obehandlad. 

 Som diskuterades tidigare är begreppet valfrihet inte helt enkelt, och inte heller 

nödvändigtvis universellt. Genom att applicera ett postkolonialt feministiskt perspektiv på 

debatten framstår förespråkarnas fokus på valfrihet antyda en eurocentrisk förståelse som 

misslyckas med att innefatta indiska surrogatarbetares verklighet. Vi riskerar här att tillskriva 

indiska kvinnor västerländska moraliska värderingar (läs liberala frihetsresonemang) gällande 

aktörskap, valfrihet och autonomi som på intet sätt behöver vara universella. Själva idén om 

frihet och aktörskap är kulturspecifikt och historiskt situerat och kan därmed inte inneha en 

entydig universell mening, utan är ofta förbundet med en västerländsk uppfattning av en 

autonom individuell aktör (jmf Plambech, 2007:24).
13

 Detta illustreras i diskrepansen mellan 

hur surrogatmödraskapets förespråkare vurmar för de indiska surrogatarbetarnas valfrihet 

samtidigt som studier visar att dessa kvinnor själva nedtonar valfriheten och det egna beslutet 

när det gäller motiv till surrogatmödraskap (Bailey, 2011:721; Pande, 2010b:301). Jag väljer 

här att lyfta fram en indisk surrogatmammas röst, något som helt saknas i den svenska 

debatten. Pandes intervju med Salma, en 25-årig hemmafru och surrogat belyser denna 

diskrepans i valfrihetsargumentet:  

 
Who would choose to do this? I have had a lifetime's worth of injections pumped into me. 

Some big ones in my hips hurt so much. In the beginning I had about 20-25 pills almost every 

day. I feel bloated all the time. But I know I have to do this for my children's future. […] This 

work is not ethical – it's just something we have to do to survive. When we heard of this 

surrogacy business, we didn't have any clothes to wear after the rains – just one pair that used 

to get wet – and our house had fallen down. What were we to do?  (Pande, 2009b:160; Pande, 

2010a:988).  

Förespråkarnas retorik kring valfrihet kan ses som uttryck för en sorts diskursiv kolonialism, 

där västerländska normativa förståelser riskerar att utradera, missförstå eller ignorera icke 

västerländska subjekts levda erfarenheter (Bailey, 2011:715). Nyanserna i "valfriheten" 

negligeras här, vilket exempelvis Salmas uttalande visar på. I Indien utgör surrogatmödraskap 

en stor industri samtidigt som det är stigmatiserat då det kopplas samman med prostitution 

och det antas att kvinnan haft sex med den man som "beställt" barnet, ett antagande som kan 

bero på att kunskap om IVF inte är särskilt utbredd. Parallellt finns en syn av dessa kvinnor 

som okänsliga och dåliga mödrar som lämnar ifrån sig ett barn. Som motsättning till detta 

                                                 
13

 Detta betyder dock inte att vi ska överge begreppet, däremot är det viktigt att reflektera över dess 

kontextberoende betydelse. 
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nedtonar kvinnorna valfrihet och motiverar istället med "högre krafters inverkan", en 

ekonomisk desperation och behov av pengar för sina barn, en "team effort" från hela familjen 

för att förbättra ekonomin (många av de indiska kvinnorna ingår surrogatarrangemang på 

inrådan av sin man och sin familj) samt att de betonar det band som de trots allt anser att de 

har till barnet i magen. Utan dem skulle inte barnet kunna frodas, de är inte utbytbara utan 

behövs (Pande, 2010b:302).  

 Förutom att dessa alternativa förklaringar till surrogatmödraskapet problematiserar talet 

om "valfrihet" kan de även förstås som motståndsstrategier där kvinnorna skapar en diskurs 

kring surrogat som utmanar stigmat och motsätter sig bilden av dem som omoraliska mödrar 

eller kontraktsarbetare (Pande, 2010b:294). De indiska kvinnornas kamp om 

tolkningsföreträde kan ses som ett sätt att förhålla sig till en avhumaniserande praktik och 

återerövra en subjektsposition (de los Reyes, 2012:164). Oavsett är dessa indiska kvinnor 

fortfarande fattiga "tredjevärldenkvinnor" som väntar på att bli räddade av sina rikare (och 

ibland vitare), systrar (och bröder) (Pande, 2010b:330). Mohanty betonar vikten av att inte 

bara fokusera på tredje världens kvinnors förtryck utan även på deras motståndsstrategier och 

kamper (Mohanty, 2003:249). Mohanty är kritisk till hur man i första världen diskursivt 

koloniserar "tredjevärldenkvinnor", det vill säga framställer dem som en "homogen och 

'maktlös' grupp, ofta i egenskap av implicita offer för olika socioekonomiska system" 

(Mohanty, 2003:39). Utifrån detta kan just pläderandet för alla kvinnors rätt till 

självbestämmande ses frångå denna diskursiva kolonisering då det här inte görs någon 

särskiljning på västerländska och icke-västerländska kvinnor, utan alla är individer som bör ha 

samma rättigheter.  

 Utifrån ett postkolonialt feministiskt perspektiv är det intressant att notera, i såväl de 

förespråkande som de oppositionella texterna, hur väsensskilt de "fattiga indiska kvinnorna" 

framställs i relation till svenska potentiella surrogatmödrar, där det antas handla om rationella 

autonoma beslut och väldigt lite om exploatering. Åter igen ser vi hur en diskursiv 

kolonialism baserad på förgivettaganden angående de indiska surrogatmödrarna resulterar i att 

dessa "annorlunda" kvinnor, på samma sätt som Mohanty noterar, fråntas sin autonomi och 

existens som konkreta subjekt som lever, arbetar och agerar under specifika samhälleliga 

omständigheter (Ang, 2012:117). Istället objektifieras de som en generaliserad redan förtryckt 

"annan kvinna" i kontrast till de svenska kvinnorna. Samtidigt kan detta resonemang vara 

motsägelsefullt då alla kvinnor inte delar samma upplevelser av att vara "kvinna". Vi bör även 

kunna erkänna att skillnaderna mellan kvinnor – "skillnader som produceras i 

skärningspunkterna mellan klass, ras, etnicitet, nationalitet och så vidare - undergräver 
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homogeniteten och kontinuiteten i den sociala kategorin 'kvinnor'" (Ang, 2012:113). Det tas 

här hänsyn till att inte alla kvinnor är vita, västerländska och medelklass, utan att man även 

måste beakta "andra" kvinnors erfarenheter. På detta sätt skulle argumentens retorik och 

terminologi ses lyfta fram maktskillnaderna. Men samtidigt problematiseras och nyanseras 

inte skillnaderna, de blir förgivettaganden som antas vara underförstådda, vilket gör det hela 

vanskligt och vi kan åter tala om diskursiv kolonisering.   

 Ovanstående problematisering har främst handlat om synen på surrogatmodern. Men 

hur ser då synen på de svenska tilltänkta föräldrarna ut? Och hur kan denna förstås i relation 

till surrogatmodern? I texterna jag analyserat framstår inte sällan de svenska föräldrarna som 

sårbara och oskuldsfulla i och med deras generositet. Som i citatet ovan där det framgår att det 

svenska paret gett Geeta mer pengar än de från början kommit överens om. På detta sätt kan 

den indiska surrogatmodern uppfattas som den ekonomiskt kalkylerande och de svenska 

föräldrarna som hjälpande och generösa. Detta blir även tydligt i det citat där föräldrarnas val 

av indisk istället för amerikansk surrogatmamma kunde ses som "en välgärning". Gondouin 

lyfter fram hur det inte bara handlar om ofrivilligt barnlösa som upplever ett utanförskap och 

möter svårigheter utan också att de är vita barnlösa som också innehar privilegier (Gondouin, 

2012:15). Deras aktion förstås inte sällan som uttryck för hög moral och välgärningar då det 

lika gärna kan ses handla om privilegier – "being in the position to give and be generous in 

the first place is a privilege, and a question of power." (Gondouin, 2012:16). Ett 

individualiserande av möjligheten att bli förälder är problematisk då det riskerar att framställa 

kritik till att handla om att man är emot en viss grupp människor. Det handlar inte i första 

hand om individer och deras subjektiva erfarenheter och känslor utan om grupper och 

strukturer som samverkar på en global nivå. Mohanty betonar dimensionen av "kvinnoarbete" 

(vilket surrogatmödraskap skulle kunna klassas som) och menar att en internationell 

arbetsdelning är central för att upprätthålla den nu rådande världsordningen där "de globala 

produktionsbandens uppgift är lika mycket att producera människor som att 'erbjuda 

arbetstillfällen' och alstra profit" (Mohanty, 2003:165). Den allt tydligare uppdelningen av 

världen i konsumenter och producenter medför konsekvenser för tredje världens 

kvinnoarbetare vilka blir en del av den internationella arbetsdelningen som exempelvis 

surrogatmödrar. Vilken sorts makt, värde eller betydelse som tillskrivs konsumenten eller 

arbetaren beror på vem och var vi är i det globala systemet (Mohanty, 2003:171).  

 I läsningen av texterna framkom också tendenser till att isolera den svenska situationen 

och, för att använda Gondouins ord: positionera den som ett undantag från den mer extrema 

globala marknaden (Gondouin, 2012:16). Det signifikanta i denna debatt är hur det kan 
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kopplas till en sorts nationell identitetspolitik - tanken om ett bra och moraliskt 

surrogatmödraskap där exploaterande praktiker utesluts med hjälp av lagstiftning. Gondouin, 

som forskar på bilden av föräldraskap i svensk media, vill betona vikten av att erkänna vår 

delaktighet i en global marknad som producerar de skillnader som erbjuder vissa människor 

att hyra en surrogat och vissa rollen att vara en surrogat. Hon menar att detta bör ses som "en 

global elits privilegium" (Gondouin, 2012:17). Transnationellt surrogat deltar i ett 

reproduktionssystem där hierarkier baserade på klass, "ras"/etnicitet, kön, position och global 

ekonomi styr vilka personer som är troliga att föda barn och vilka personer som är troliga att 

uppfostra dem (Gondouin, 2012:2). En vitt spridd syn är att Sverige står över koloniala 

praktiker och positionerar svensk vithet som oskyldig när det kommer till ras och etnicitet 

(Gondouin, 2012). Vi måste här reflektera över vår egen roll i detta globala, ekonomiska och 

politiska sammanhang. Som Mohanty uttrycker det, "att misslyckas med detta skulle innebära 

att ignorera de komplexa sambanden mellan den första och den tredje världens ekonomier 

samt förbigå deras djupgående effekter på kvinnor i alla länder" (Mohanty, 2003:36).  

 

 

Altruistiskt vs. kommersiellt: for love but not for money? 

Den svenska debatten handlar inte bara om huruvida surrogatmödraskap bör vara tillåtet 

utifrån om det är moraliskt försvarbart eller ej. Det framkommer också åsikter och 

meningsskiljaktigheter gällande de olika formerna; altruistiskt och kommersiellt 

surrogatmödraskap. De skribenter som uttrycker motstånd till surrogatmödraskap per se är i 

de flesta fall negativa till såväl altruistiska som kommersiella former då det anses strida emot 

människovärdesprincipen att använda en annan människa som medel för sina egna mål (se 

exempelvis "Tillåt…", SvD, 2013-02-28). Dessutom uttrycker flertalet en farhåga om att det 

altruistiska surrogatmödraskapet i förlängningen ska glida över i kommersiella former, samt 

att det skulle kunna öka trycket på närstående att mot sin vilja ställa upp som surrogat 

("Hjälp…", Expressen, 2013-03-01). 

Ett tillåtet altruistiskt surrogatmödraskap skulle alltså kunna glida över i ett kommersiellt dito. 

Och då är vi där igen. Ska sexbarnsmammor i miljonprogrammen bli kuvöser åt barnlösa i 

Vasastan? ("Problem…", Expressen, 2012-03-14). 

Däremot framgår det hos vissa motståndare en viss tveksamhet gällande det altruistiska och 

dess försvarbarhet då man menar att det är mer av en gråskala och att det kan vara "lättare att 

förstå".  
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Jag kan inte låta bli att tycka att det är svårare att helt fördöma situationen där till exempel en 

kvinna erbjuder sig att bära sin infertila systers barn, eller där en vän till ett homosexuellt par 

upplåter sin kropp för att bära sina vänners barn. ("Utan…", DN, 2010-09-16).  

En majoritet av förespråkarna för surrogatmödraskap säger ja till en legalisering i Sverige, 

förutsatt att det inte är kommersiellt utan altruistiskt, detta grundat i principer om 

självbestämmande.  

En kommersialisering, där en svensk med resurser kan utnyttja en annans underläge, är inte 

önskvärd. Men om exempelvis systrar vill hjälpa varandra att skapa nytt liv, bör de få göra det. 

("Hjälp…", Expressen, 2013-03-01) 

Den svenska debattens polemiska åsikter och Smers resultat i rapporten är i en global kontext 

inte ovanliga. Anleu beskriver hur ett flertal statliga amerikanska rapporter som utvärderat 

surrogatmödraskap generellt dömt ut kommersiella arrangemang som involverar ekonomiskt 

utbyte men däremot förespråkar altruistiska arrangemang mellan exempelvis systrar (Anleu, 

1990:63). De vanligaste argumenten emot kommersiella former är att det kommodifierar barn 

och behandlar dem som produkter som kan köpas och säljas, men kanske främst att det 

exploaterar såväl den enskilda kvinnan som kvinnor rent generellt, kvinnor vilka oftast redan 

är mindre privilegierade såväl ekonomiskt som socialt i samhället. Dessutom kan en 

kommersialisering förminska värdigheten i kvinnors reproduktiva förmågor och bidra till att 

förstärka genusnormer som definierar kvinnors status och sociala roll i relation till moderskap 

("Replik…", Sydsvenskan, 2010-10-11; "Spermierna…", DN, 2011-01-21). De som däremot 

förespråkar kommersiella former av surrogatmödraskap menar istället att detta bör ses som 

"vilket jobb som helst", att det är en normbrytande praktik att ta betalt för reproduktion och att 

detta kan medföra att bilden av kvinnorollen förändras, kvinnan kan genom detta frigöras 

("Den...", Aftonbladet, 2013-03-06).  

 Hur kan vi då förstå denna polemik mellan altruistiskt och kommersiellt ur ett 

intersektionellt och feministiskt kritiskt perspektiv? Distinktionen mellan de två formerna av 

surrogatmödraskap bör ses som något socialt konstruerat snarare än något självklart eller 

naturligt och avslöjar förgivettaganden gällande könsroller som reflekterar antaganden om 

kvinnors motiv och sociala roller, särskilt i relation till familjelivet. Anleu menar att 

applicerande av könsroller på de två olika praktikerna visar på att surrogatmodern i 

kommersiella surrogatarrangemang framställs som avvikande samtidigt som surrogatmodern i 

altruistiska arrangemang generellt sett hyllas (Anleu, 1990:64).  
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 Som vi såg i citaten ovan anser förespråkare för altruistiskt surrogat (men mot 

kommersiellt) att kvinnan själv bör få välja om hon vill bli gravid för någon annans räkning 

och genom detta "hjälpa en närstående". Här ändras implicit innebörden av begreppet frihet 

och rättighet till att gälla endast under vissa förutsättningar (när pengar ej är involverade). En 

kvinna som av egen fri vilja och generositet vill ingå surrogatmödraskap åt en närstående bör 

respekteras, men en kvinna som gör detta mot betalning ska däremot fråntas sin frihet?  Carol 

Pateman frågar sig: "is not a contract in which money is exchanged for services more honest 

about the position of the woman involved than […] informal surrogacy?" (Pateman, 1988:21). 

Kommersiellt surrogatmödraskap kan ses uppröra ett traditionellt konservativt ramverk där 

reproduktion ses som något "naturligt" som bör baseras på kärlek, äktenskap och samlag. Att 

föda ett barn med syftet att skiljas från det för pengar går emot mångas uppfattningar om en 

graviditet som startpunkten på ett livslångt projekt som kvinnan hänger sig åt (Pande, 

2009a:391). Genom att ingå i ett ekonomiskt kontrakt framstår kvinnan som egoistisk och 

pragmatisk samtidigt som hon överskrider könsnormer, då kvinnor generellt anses vara 

motiverade av altruism, känslor, omtanke för andra och att man identifierar barnafödande som 

en naturlig och inte ekonomisk del av kvinnorollen (Pande, 2010a:980). Med rådande 

genusnormer som bakgrund skulle det altruistiska surrogatmödraskapet istället kunna ses som 

en "kvinnofälla" då det hyllar och baseras på traditionellt förväntade kvinnliga egenskaper, 

omvårdande och uppoffring. Kvinnor förväntas tillgodose andras behov och leva upp till 

föreställningar kring Moderskapet och Kvinnligheten, och kanske särskilt indiska kvinnor 

som av anses komma från en mer kärleksfull och familjeorienterad "trejdevärldenkultur" 

(Hochschild, 2002:23).  

 Litteraturkritikern och författaren Nina Björk skriver i Sireners sång (1999) om 

modernitet och kön och menar att just kvinnan blivit en representant för det som gått förlorat i 

vår moderna värld: innerligheten, kärleken och sinnligheten. Att ta betalt för 

surrogatmödraskap skulle bryta myten om den moderliga instinkten; inte bara kan kvinnor 

föda barn och lämna bort dem, de kan också ingå kontrakt som faktiskt belönar och betalar 

dem för att föda barn - "anything less than that is exploitation because the notion of altruistic 

choice is socially constructed and reinforces gender norms; payment for services questions 

gender norms." (Anleu, 1990:72). Vissa menar att om kvinnor tillåts ta betalt för arbeten som 

förväntas vara oavlönade är det ett stort kliv bort från den traditionella kvinnorollen då de 

sysslor och verksamheter som knutits till kvinnor traditionellt sett antingen varit oavlönade 

eller dåligt betalda. de los Reyes och Mulinari diskuterar i relation till klass och kön om hur 

arbete inte är något neutralt begrepp. Motståndet som uppvisas mot att surrogatmödraskap bör 
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tillåtas i Sverige, och därmed ses som en form av arbete, kan ses grunda sig i en manlig norm 

gällande hur arbete ska organiseras och var det ska utföras. Arbete som utförs i hemmet, 

oftast av kvinnor och inte för marknaden, betraktas som icke-arbete.
14

 Kompetensen för vård 

och omsorgsarbete värderas inte heller utanför marknaden (se de los Reyes & Mulinari, 

2005:105). Det kan därmed anses som ett framsteg när kvinnor börjat ta betalt för sådant som 

tidigare varit obetalt, och på så vis menar vissa att kommersiellt surrogatmödraskap passar 

bättre ihop med en feministisk ideologi än det i allmänhet mer accepterade altruistiska 

surrogatmödraskapet (Jönsson, 2003:222).  

 Utifrån ett intersektionellt perspektiv är det problematiskt att argumentera för att 

valfrihet inom familjen är friare än i ett kontrakterande arrangemang. Detta genomgående 

synsätt hos förespråkarna för altruistiskt surrogat kan beskyllas för en något naiv förståelse för 

social kontroll inom familjer vilka kan vara förtryckande platser/relationer för kvinnor som 

riskerar att bli känslomässigt manipulerade. Altruistiskt surrogatmödraskap behöver inte vara 

mindre exploaterande än kommersiella arrangemang. Inom de senare kan det vara enklare att 

avbryta eller ångra sig, exempelvis lämna tillbaka pengarna och behålla barnet om man skulle 

ångra sig - "guilt may be more powerful than financial incentives as a means of making a 

relative act as a surrogate mother." (Anleu, 1990:70). Anmärkningsvärt är att vissa av 

förespråkarna inte anser att risken för exploatering eller surrogatmoderns utsatthet, en 

eventuell social press, etc. bör vägas över fördelarna (se "Könsceller…", SvD, 2013-01-08). 

Detta kan förstås som att det svenska samhället har lättare att identifiera sig med barnlösa än 

med utsatta (utländska) kvinnors situation.  

 Anledningen till att kvinnor träder in i kommersiella surrogatkontrakt är antagligen i 

första hand inte en vilja att bryta mot traditionella könsnormer utan baseras med större 

sannolikhet på att de inte har en säker ekonomi och motiveras av finansiella behov - "it seems 

obvious that the financial need which motivates women to serve as "surroagtes", combined 

with the high price of surrogate services through agencies, points to a class issue at the heart 

of surrogacy arrangements" (Oliver, 1989:101). Kommersiellt surrogatmödraskap bör, med 

detta som bakgrund, även ses som en klassfråga. För det första så blir det en ekonomisk fråga 

vem som har råd att anlita en surrogatmamma, men för det andra blir det en fråga gällande 

socioekonomisk status om vem som ställer upp som surrogat mot pengar.  

  

                                                 
14

 I och med att hushållsnära tjänster har blivit avdragsgilla (skattereform införd av den borgerliga regeringen 

Reindfeldt 1 juli 2007) kan det ses som ett erkännande. Dessa typer av tjänster är dock fortfarande stigmatiserade 

och anses vara något som bör skötas av var och en.   
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3.  Avslutande diskussion  

Syftet med denna uppsats har varit att ge en översikt av den svenska debatten kring 

surrogatmödraskap ur ett intersektionellt, postkolonialt feministiskt perspektiv. Detta genom 

att se hur argumenten för respektive mot surrogatmödraskap ser ut, hur det talas om 

altruistiskt respektive kommersiella former av praktiken, samt vilka föreställningar av klass, 

kön, ras/etnicitet som framkommer i argumenten.   

 Denna studie visar att den svenska debatten som helhet är komplex, snårig och något av 

en promenad på ett minfält. För hur du än argumenterar är det alltid någon som trampas på 

tårna. De rivaliserande diskurserna kan, något generaliserande, ses vara surrogatmödraskap 

som ett fritt val med en win-win-utkomst eller som en exploaterande praktik från vilken 

(fattiga, indiska) kvinnor måste räddas. Den positiva bilden av surrogatmödraskap som 

framkommer i debatten bygger framför allt på ett rättighetsargument på basis av att varje 

individ bör få bestämma över sin egen kropp, samt att surrogatmödraskap bör ses som en 

normbrytande praktik som utmanar traditionella föreställningar av familjebildande och 

graviditet. Dessutom betonas systerlig kärlek och en längtan och vilja hos surrogatmodern att 

hjälpa infertila (kvinnor) och ge barnet som "gåva". Motståndarna till surrogatmödraskap 

varnar istället för exploatering av kvinnan och hennes kropp, samt ser praktiken som en 

barnhandel på en "skamfylld marknad" där surrogat ses som något känslokallt och sterilt. 

Dessutom befaras det att könsroller i och med detta cementeras och synen på kvinnan vars 

huvuduppgift är att reproducera befästs.  

 En intersektionell dynamik och de maktrelationer som karaktäriserar 

surrogatmödraskap, så även i den svenska kontexten, blir tydliga i den tematiska 

genomgången av debatten. Surrogatmödraskap utgör ett system där kategorier såsom kön, 

klass, ras och etnicitet skapar hierarkier vilka i sin tur avgör vilka människor som är troliga att 

föda barn och vilka som är troliga att uppfostra dessa barn. Inte sällan i debatten står den 

"vita" svensken mot den "bruna" fattiga tredjevärldenkvinnan, där denna kvinna får olika 

roller beroende på debattörernas utgångspunkter.  

 Förespråkarna glömmer bort maktdimensioner och saknar ett erkännande av ras-, klass- 

och ekonomiska aspekter. Pengar nämns sällan, men när det gör det så beskrivs det oftast som 

att det möjliggör för surrogatmodern att ta sig ur fattigdom samt hjälpa sina egna barn, vilket 

ackompanjeras av hennes goda intentioner att hjälpa barnlösa. Här tillskrivs hon en vilja utan 

att själv ha uttryckt detta. Ett problem i debatten är just att ingen surrogatmoder kommer till 

tals och därmed saknar förespråkarnas försvar av hennes rättigheter underbyggnad. Dessutom 
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kan förespråkarnas pläderande för allas rättigheter ses utgöra en eurocentrisk definition av 

valfrihet utan att ta kulturella eller situationsspecifika kontexter i beaktande. Även om ett 

förespråkande för alla individers rätt att själv bestämma över sin kropp kan ses frångå en 

diskursiv kolonisering av kvinnan får vi inte glömma att även om vi är vuxna starka individer 

kan vi också vara sårbara och utsatta och våra valmöjligheter påverkas av våra förutsättningar. 

Klassaspekten tillsammans med rådande könsmaktordning bildar här ett interrelaterat par där 

surrogatmödraskap kan ses både som exploatering och som "empowerment", beroende på 

ideologisk utgångspunkt.   

 Motståndarna däremot för en argumentation med ett intersektionellt anslag där de 

erkänner och problematiserar kön, klass, ras och etnicitet då de menar att indiska 

surrogatmödrar är särskilt utsatta och riskerar att bli exploaterade. Samtidigt blir kön och 

moderskap essentialiserat i dessa argument i och med att de samtidigt framställer den fattiga 

indiska kvinnan som monolitisk och heterogen. Därmed tillskriver även motståndarna den 

indiska kvinnan egenskaper utan att låta henne komma till tals. När det gäller graviditet så är 

det många motståndare som ser det som en komplex process vilken förtjänar respekt och 

varnar för att kvinnor kan få traumatiska upplevelser av att lämna ifrån sig barnet. 

Argumenten kan uppfattas som en aning självgoda och paternalistiska då de misstror kvinnors 

förmåga att fatta rationella autonoma beslut.   

 Polemiken mellan det altruistiska och det kommersiella surrogatmödraskapet har det 

inneboende förgivettaganden gällande kvinnlighet och graviditet. De som talar för en 

kommersialisering av surrogatmödraskapet trycker på att detta bör ses som vilket arbete som 

helst och att genom att ta betalt för graviditet är det en normbrytande praktik. De flesta 

texterna ställer sig dock emot en kommersialisering, även de som är för altruistiskt 

surrogatmödraskap. Att praktiken är godtagbar och i vissa fall även önskvärd under 

förutsättningen att pengar ej utbyts baseras på könsroller och antaganden om att kvinnor 

motiveras av altruism och omtanke för andra samt att barnafödande är en naturlig och inte 

ekonomisk roll för kvinnan.   

 Utifrån ett feministiskt perspektiv vill jag poängtera hur otroligt komplex själva 

fenomenet surrogatmödraskap är men även debatten och dess olika argument. Precis som 

Pande trycker på, är det en global praktik och att debatten därmed bör föras mer på en global 

nivå. En komplett debatt rörande surrogatmödraskap måste teoretisera samt belysa 

surrogaternas agens såväl som moraliska dilemman i exporten av surrogatservice till tredje 

världen. Det kan inte handla om antingen eller. En global fråga kräver även en global aspekt i 

diskussionen. 
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 Denna studie öppnar upp för vidare forskning inom ämnet surrogatmödraskap och 

utifrån detta är det intressant att belysa kopplingen mellan moderskap, havandeskap och 

kvinnlighet i en global kontext. Även huruvida något motiveras som moraliskt försvarbart 

beroende på en fysisk och rumslig distans vore intressant att utveckla. Då särskilt med fokus 

på känslomässigt arbete/känsloekonomiskt arbete som exempelvis prostitution eller 

surrogatmödraskap.  
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