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Abstract 

This study examines the issue regarding three reproductive aspects in relation to women’s 

right to make own decisions regarding her life, body and reproductive health. The aspects 

include abortion, assisted fertilisation and surrogacy. In addition, this study investigates if  

the perception of  liberty, in relation to laws and regulation of  the female body and the 

right and freedom of  reproductive health, is rooted in explicit versus implicit liberal 

feminism or conservative feminism. By using idea analysis, this investigation aims to 

distinguish the ideas behind the regulation of  the three aspects. The results of  the study 

shows that explicit and implicit liberal and conservative ideas from a feminist perspective 

occurs in the distinct aspects. The study concludes that women have been given liberty and 

the right to make own decisions regarding her body and reproductive health when it comes 

to abortion, and also in great extent when it comes to assisted fertilisation. However, in the 

aspect of  surrogacy, women has continuously been denied these decision-making rights 

regarding her own body. 
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1.INTRODUKTION 

1.1. Inledning 

Familjen har alltid varit en central och viktig del av människors liv, och möjligheten till att 

få barn är för många människor, då som nu, svaret på livets outgrundliga mening. Men att 

själv kunna välja när och om man ska få barn är inte alltid en självklarhet. Traditionella 

värderingar om familjen samt kvinnans respektive mannens roll i samhället har ibland 

hindrat människors frihet. Lagar och regleringar har länge framförallt kontrollerat kvinnors 

politiska fri- och rättigheter när det kommer till fortplantning.  
 Den första svenska lagen som tillät abort stiftades 1938 och innebar vissa restriktioner 

för att beviljas genomgå ingreppet. Kvinnor som sökte abort var tvungna att uppvisa intyg 

från två olika läkare eller tillstånd från Medicinalstyrelsen, samt uppfylla någon av de 

särskilda kraven för att genomgå abort. Kraven innefattade bland annat sjukdom eller om 

graviditeten innebar allvarliga risker för den gravida kvinnan (Weiderud:2014).  
 Den nuvarande svenska abortlagen ersatte 1938 års abortlagstiftning, och infördes i 

mitten av 1970-talet efter en lång utredning (Davidsson & Forsling:1982). Med införandet 

av den nya abortlagstiftningen utökades kvinnor politiska fri- och rättigheter och det var nu 

möjligt för kvinnor att själva planera och styra över sin reproduktiva hälsa.  

Abort är däremot inte den enda reproduktiva aspekten där människors frihet och möjlighet 

till familjebildande har begränsats. I Sverige är uppskattningsvis 10–15 procent av den 

vuxna befolkningen ofrivilligt barnlösa (Dir. 2013:70). Den tekniska utvecklingen har 

emellertid möjliggjort metoder för att avhjälpa de som drabbas av ofrivillig barnlöshet och 

detta har medfört diskussioner om vem eller vilka som har rätt till hjälp att bilda familj. 

Under 1980-talet reglerades för första gången insemination som en metod för assisterad 

befruktning i Sverige och senare också befruktning utanför kroppen (SFS1989:711). I och 

med detta öppnades ytterligare möjligheter upp för de som, av olika skäl, inte lyckats bilda 

familj genom den naturliga livsprocessen. I och med den tekniska utveckligen på området 

väcktes bland annat etiska diskussioner kring manipulation av fortplantningen. Ett exempel 

är den om surrogatmödraskap, vilken är en form av assisterad befruktning och är inte  

reglerad i svensk lagstiftning. 
 Vissa politiska problem berör således frågor om kroppen och reproduktiv hälsa, dessa 

frågor skulle kunna rubriceras som kroppspolitik. Med kroppspolitik menar jag här 

specifikt reglering kring kvinnors kroppar och reproduktiva hälsa, och ställer frågan om 

varför abort och assisterad befruktning (framförallt för ensamstående kvinnor) är lagligt i 

Sverige, men ej surrogatmödraskap? 
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1.2. Problemdiskussion 

Kvinnokroppen har i alla tider och kulturer tillmäts olika värde. Kvinnan har främst 

tillskrivits  barnafödande och omsorgsarbete. Därmed har hon tilldelats modersrollen och 

ansvaret för familjen och den privata sfären. Hon har också länge ansetts vara en 

känslostyrd varelse, och hennes förmåga att ta egna beslut har ifrågasatts. Denna kvinnosyn 

har således påverkat kvinnors politiska fri- och rättigheter. Det har dock skett en 

värdeingsförskjutning i samhället vad det gäller den enskilda individen och dennes integritet 

och självbestämmande i förhållande till samhället (SOU 1989:51). Detta har bland annat 

lett till en förändrad attityd också till hur vi betraktar kvinnors rätt och förmåga till att ta 

egna beslut kring hennes liv och hennes kropp.  
 Undersökningen kommer att behandla kvinnans rätt och förmåga till självbestämmande, 

men framförallt vilka värden som ligger till grund för hur vi betraktar kvinnors rätt och 

förmåga att ta egna beslut kring hennes eget liv och kropp när det kommer till tre 

reproduktiva aspekter — abort, assisterad befruktning och surrogatmödraskap. Problemet berör 

dels spänningen mellan frihet och regler eller lagar, och dels skilda uppfattningar kring frihet 

och dess värde samt frihet i relation till rätt och förmåga till självbestämmande (vilket 

diskuteras närmare i senare avsnitt, se kap 2). 

Den nuvarande svenska abortlagen stiftades för 42 år sedan och tillåter fri* abort fram till 

den artonde (tjugoandra vid särskilda omständigheter, se SOU 2005:90) graviditetsveckan. 

Genom 1974 års abortlagstiftning utökades kvinnor politiska fri- och rättigheter och 

kvinnor fick därmed större frihet att själva bestämma huruvida de vill fullfölja en 

graviditeten eller inte. Insemination har sedan 1985, då lagen (1984:1140) om insemination 

trädde i kraft, varit en möjlighet för kvinnor som lever i ett förhållande (gift eller sambo), 

som av olika anledningar inte kunnat få barn på naturlig väg (SFS 1984:1140). 1989 blev 

även befruktning utanför kroppen lagligt som en metod för att avhjälpa ofrivillig 

barnlöshet (SFS 1989:711). Dessa två går under samlingsnamnet assisterad befruktning. 

Sedan 2005 har också (kvinnliga) samkönade par genom registrerat partnerskap (SFS 

1994:1117 Lagen om registrerat partnerskap) haft möjlighet till assisterad befruktning (SFS 

1984:1140 2§ Lag 2005:443). Assisterad befruktning är även, sedan 1 april 2016, en möjlig 

behandling för ensamstående kvinnor inom svensk hälso- och sjukvård (se SFS 2006:351 

Lagen om genetisk integritet m.m.). 
 Surrogatmödraskap är, till skillnad från de två tidigare nämnda aspekterna (abort och 
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assisterad befruktning), inte reglerat i svensk lag och det finns alltså ingen möjlighet att 

genomföra sådana arrangemang inom Sveriges gränser.  

I debatten kring kvinnors rätt och förmåga att bestämma över sitt liv, kropp och 

reproduktiva hälsa, är min hypotes att det förekommer explicita respektive implicita liberala 

och konservativa värden, samt att det förekommer, mer eller mindre, likartad terminologi 

för de båda uppfattningarna i diskussionen kring abort, assisterad befruktning och 

surrogatmödraskap, men att uppfattningen om frihet skiljer sig åt. Syftet med denna studie 

är således att utröna om och i vilka avseenden det förekommer explicita respektive implicita 

liberala eller konservativa värden för hur kvinnors rätt till självbestämmande beträffande 

abort, assisterad befruktning och surrogatmödraskap betraktas utifrån ett feministiskt 

förhållningssätt.  

Tidigare forskning har bland annat behandlat de tre aspekterna separat ur olika perspektiv 

och utgångspunkter, men ej behandlat, såvida jag kan finna, de parallellt eller ställt dem 

emot varandra. Däremot återfinns flera tidigare genomförda studier om ämnet reproduktiv 

hälsa, där dessa aspekter diskuteras. Torbjörn Tännsjö har exempelvis behandlat ämnet i 

flera olika arbeten och skriver om surrogatmödraskap och assisterad befruktning i boken 

Göra barn (1991), där han även diskuterar aspekterna utifrån, vad han ser som, tre 

feminismer. Han diskuterar också abort utifrån ett etiskt och moralfilosofiska perspektiv i 

ett kapitel från Barbro Gustafssons bok Erfarenheter och egna val (2000) som behandlar abort. 

Vidare finns andra exempel på forskning inom ämnet, däribland Kroppspolitik. Om moder Svea 

och andra kvinnor av Maud Eduards från 2007, vari bland annat abort behandlas och Abort 
förr och nu (1982) skriven av Barbro Davidsson och Christina Forsling. Till tidigare forskning 

kan även statliga utredningar tillskrivas, så som Behandling av ofrivillig barnlöshet (Ds 2000:51) 

och Utredningen om utökade möjligheter till behandling av ofrivillig barnlöshet (Dir. 2013:70) (se 

SOU 2014:29 och SOU 2016:11) samt utredningar från Statens medicin-etiska råd (Smer). 

1.3. Bakgrund 

I detta avsnitt redogörs den kroppspolitiska kopplingen till det problem som behandlas i 

denna studie samt en förklaring till vad som menas med kroppspolitik (se 1.3.2). Vidare 

presenteras en samhällshistorisk bakgrund. (se 1.2.2). 

1.3.1. Kroppspolitik 

Vissa politiska problem berör frågor om kroppen. Idéer och politiska ansatser kring sådana 

(kroppsliga) frågor skulle kunna rubriceras som kroppspolitik. Begreppet innefattar politiska 

frågor och åtgärder angående exempelvis kön/genus, ras/etnicitet, klass och sexualitet samt 

!3



  

hälsa och ålder. Kroppspolitik är dock är inte en etablerad term i det svenska språket 

(Eduards:2007), utan är ett begrepp som Maud Eduards, professor i statsvetenskap vid 

Stockholms universitet, skriver om i boken Kroppspolitik. Om moder Svea och andra kvinnor 
(2007), i vilken hon behandlar hur svensk offentlig politik har förhållit sig till 

kvinnokroppen under 150 år. Eduards använder ordet för att ta fasta på de politiska 

problem som berör kroppen, framförallt kvinnors reproducerande kroppar, vilka hon anser 

det sällan talas om. 

I denna uppsats används kroppspolitik med hänvisning till politiska problem angående 

kroppen, specifikt reglering kring kvinnors kroppar och reproduktiva hälsa. Studien söker 

synliggöra hur samhället betraktar politiska frågor angående kvinnokroppen i tre 

reproduktiva aspekten — abort, assisterad befruktning och surrogatmödraskap — i relation till 

frihet och lagar samt kvinnors rätt och förmåga till självbestämmande. Jag menar att dessa 

frågor är i allra högsta grad politiska, och eftersom de är frågor som berör kvinnokroppen 

innefattar de kroppspolitiska problem.  

1.3.2. Kvinnosyn och reproduktiv hälsa i ett samhällshistoriskt perspektiv 

Genom att presentera det samhällshistoriska perspektivet angående kvinnosyn och 

reproduktiv hälsa får läsaren en grundläggande kännedom av problemområdet för att 

senare möjliggöra en djupare förståelse av studiens innehåll. 

År 1938 infördes den första restriktiva abortlagen i Sverige. Det var emellertid fortfarande 

straffbart att illegalt avbryta en graviditet (Davidsson & Forsling:1982). Enligt lagen 

utfördes abort endast om det förekom (1) medicinska skäl, exempelvis om den gravida var 

sjuk eller om graviditeten innebar allvarliga risker, (2) humanitära skäl, exempelvis våldtäkt, 

eller om det förekom (3) rashygieniska skäl, exempelvis om någon av föräldrarna led av 

psykisk ohälsa, eller bar på en allvarlig sjukdom. Ofta medförde också detta till 

tvångssterilisering, då det låg i tiden att förbättra den svenska befolkningens ”genetiska 

kvalitet”. (Weiderud:2014) Den abortsökande kvinnan var också tvungen att få två 

läkarintyg från två olika läkare eller ansöka till Medcinalstyrelsen för att beviljas genomgå 

ett abortingrepp (Davidsson & Forsling:1982). 
 Den dåvarande abortlagen vittnar om hur samhället betraktade kvinnans roll i samhället. 

Enligt traditionella värderingar var det kvinnans ansvar att ta hand om barnen och att 

uppfostra dem. Kvinnans roll tillskrev således familjen och den privata sfären. Dessutom 

ansågs barnafödande vara kvinnans plikt. Under 1930-talet verkade befolkningspolitiken 

bland annat för att fler barn skulle födas och att barnet skulle ha ”genetiskt rätt” föräldrar 

(Davidsson & Forsling:1982). Detta innebar även att kvinnan skulle, utifrån vad samhället 
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ansåg, vara en god mor och kvinna. Synen på moderskap och barnafödande återfinns 

således inom ramen för stärkandet av nationalstaten. Eduards (2007) skriver att 

kvinnokroppen betraktades som ett medel för kollektiva och nationalistiska överväganden 

för att kontrollera befolkningsmängden och dess genetiska arv. 
 Trots den dåvarande befolkningspolitiken med sociala reformer och den medvetna 

ansträngningen att motverka fördomar mot exempelvis ogifta mödrar, värnade den inte om 

kvinnans rättigheter som således åsidosattes (Davidsson & Forsling:1982). 

Med 1974 års abortlagstiftningen blev fri abort lagligt i Sverige (SFS 1974:595) och därmed 

fick svenska kvinnor utökade politiska rättigheter att bestämma över sin kropp och 

reproduktiva hälsa. Därmed hade ingen annan längre formell rätt att värdera abortsökande 

kvinnors skäl att avbryta graviditeten (Eduards:2007). Den nya abortlagen bekräftade och 

erkände således kvinnors rätt och förmåga till att själva ta beslut angående hennes kropp 

och liv. 

Inom begreppet reproduktiv hälsa innefattas möjligheten till ett tillfredsställande och tryggt 

sexualliv utan oro för sjukdom; förmåga till fortplantning; frihet att planera sitt 

barnafödande; tillgång till effektiva och acceptabla metoder för familjeplanering; tillgång till 

en god hälso- och sjukvård så att kvinnor kan genomgå graviditet och förlossning i 

trygghet; att föräldrar ges bästa möjlighet att få friska barn (Regeringskansliet, se 

Regeringen webbplats om mänskliga rättigheter). Rättigheten till reproduktiv hälsa 

upprätthålls till stor del genom 1974 års abortlagstiftning. 

1.4 Bärande begrepp 

I detta avsnitt presenteras några begrepp, vilka är viktiga för att förstå vad som behandlas i 

denna studie. De första avser att förklara den innehållsliga ramen, medan den fjärde är ett 

analytiskt bärande begrepp.  

1.4.1 Abort 

Abort innebär att en graviditet upphör eller avbryts före graviditetens slut och att fostret 

inte är vid liv vid framförandet. I Sverige är det lagligt att avbryta en graviditet fram till 

slutet av den tjugoandra graviditetsveckan, vilket är den angivna gränsen för fostrets 

livsduglighet (numer kan dock de fåtal barn som föds innan vecka 22 överleva). (Malmquist 

& Bygdeman:2017) Det ska dock tilläggas att fri abort tillåts göras fram till den artonde 

graviditetsveckan, men under särskilda omständigheter kan den gravida ansöka till 

Socialstyrelsen om sen abort fram till vecka 22 (Bengtsson:2015), se abort-lagstiftningen 

SFS 1974:595.  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 Man skiljer mellan spontan abort och framkallad abort. Det första syftar till missfall och 

behandlas inte i denna uppsats. I denna uppsats behandlas däremot laglig abort eller så kallad 

framkallad abort, det vill säga abort utförd av behörig läkare enligt gällande lagar och 

föreskrifter (Malmquist & Bygdeman). I studien syftar därmed abort till just laglig eller 

framkallad abort, om inget annat anges.  

1.4.2 Assisterad befruktning 

I Sverige finns det två godkända former av assisterad befruktning; insemination och 

befruktning utanför kroppen (även kallat vitro-fertilisering (IVF) eller provrörsbefruktning) (SOU 

2014:29, 41). Dessa två former kommer behandlas under samlingsnamnet assisterad 

befruktning. 

Ordet insemination kommer från latinets inseʹmino som betyder befruktning och är en metod 

för att, på annat sätt än genom samlag, åstadkomma befruktning av ett ägg. Den vanligaste 

formen av (mänsklig) insemination är heterolog insemination (givarinsemination), det vill säga 

att kvinnan insemineras med spermier från en spermadonator. Homolog insemination är den 

andra formen av insemination och innebär att kvinnan insemineras med hennes partners 

spermier. (Malmquist, Rybo & Saldeen) 
 Metoden har förekommit inom svensk sjukvård sedan 1920-talet (SOU 2014:29, 41), 

men blev först rättsligt reglerad 1985 i lagen (1984:1140) om insemination. 

Befruktning utanför kroppen (IVF eller provrörsbefruktning) innebär att ett ägg tas ut ur 

kvinnan och befruktas utanför kroppen, antingen med spermier från kvinnans partner eller 

från en donator, för att sedan föras in i kvinnans eller en annan kvinnas livmoder. Denna 

metod reglerades först 1989 i, den numer upphävda, lagen (1989:711) om befruktning 

utanför kroppen. (SOU 2014:29, 41) 

Insemination och befruktning utanför kroppen är idag rättsligt reglerad i lagen om genetisk 

integritet m.m. (SFS 2006:351). Idag är det möjligt att genomföra assisterad befruktning i 

Sverige även som ensamstående kvinna. Tidigare var detta inte tillåtet enligt svensk lag och 

var endast en möjlighet för gifta par, par i registrerat partnerskap* (sedan 2005) och 

sambopar. (SFS2006:351) 
  Det är fullt möjligt att genomgå assisterad befruktning med ett donerat ägg, men det 

tilltänkta barnet måste dock, enligt lag, ha genetisk koppling till den tilltänkta fadern, alltså 

kvinnans make eller sambo. Spermiedonation får användas i båda former av assisterad 
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befruktning (insemination och befruktning utanför kroppen). Det är däremot inte tillåtet 

att genomgå sådan behandling utan att någon av föräldrarna respektive den ensamstående 

har genetisk koppling till barnet. (SOU 2014:29) 

1.4.3 Surrogatmödraskap 

Surrogatmödraskap är en form av assisterad befruktning, men hänvisas i uppsatsen som en 

enskild företeelse. Ordet används i uppsatsen utifrån definitionen om att surrogat-

mödraskap är när “en kvinna upplåter sin kropp och blir gravid med den uttalade avsikten 

att efter barnets födelse lämna över barnet till ett par eller en person som inte själv kan eller 

vill bära fram ett barn” (SOU 2016:11, 20). 
 Kvinnan som upplåter sin kropp för att föda fram ett barn efter fullgången tid åt ett par 

eller ensamstående kan vara det tilltänkta barnets biologiska och genetiska moder. Det 

betyder att kvinnan i fråga ställer upp på att låta sina egna ägg, på konstlad väg, befruktas 

med en donators eller den tilltänkta (biologiska och genetiska) faderns spermier. I andra fall 

implementeras ett redan befruktat ägg (donerat eller ett ägg från den tilltänkta (genetiska) 

modern) i surrogatmoderns livmoder. I detta fall kan även spermierna tillhöra den tilltänkta 

(biologiska och genetiska) fadern eller donerats av en spermadonator, precis som i det 

tidigare beskrivna scenariot. I dessa fall har surrogatmodern biologisk, men inte genetiskt 

koppling till barnet. (SOU 2016:11) Avsikten med ett surrogatarrangemang är alltså att de 

tilltänkta föräldrarna blir barnets juridiska förmyndare, även om surrogatmodern är barnets 

biologiska moder.  

Surrogatmödraskap är inte reglerat i svensk lag. Det är således inte möjligt att genomföra 

sådana arrangemang inom Sveriges gränser. Ett par eller en ensamstående som av varierade 

orsaker ändå vill  genomgå ett surrogatarrangemang kan dock göra det utomlands.  

1.4.4 Frihet 

Vad som egentligen innefattar frihet har diskuterats sedan antiken och är fortfarande ett 

omdiskuterat begrepp. Inom politiken och dess filosofi är frihet ett centralt begrepp. All 

statsbildning förutsätter medborgarnas underkastelse för de begränsningar av handelsfrihet 

som en stats gemensamma lagar innebär. Inom politiken innebär emellertid frihet(er) mer 

än endast lagar som förbjuder medborgarna att handla på ett visst sätt. Frihet(er) innefattar 

även lagar om vissa aktiviteter  (vilka inte är förbjudna i lag) med syfte att skydda. Med 

andra ord lagar som förbjuder försökt till att hindra ett utövande. Ett sådant exempel är 

yttrandefriheten, vilken innebär friheten till en rättighet. 
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I denna uppsats behandlas frihet som ett överordnat analytiskt begrepp och kommer 

diskuteras närmare i det avsnitt som avser presentera studiens teoretiska ramverk (se avsnitt 

1.5.2 och 1.5.3). 

1.5 Teoretiskt ramverk 

Det teoretiska ramverket för denna uppsats hämtas dels från feminismen, utifrån två 

perspektiv —  liberalfeminsim och konservativ feminism — och dels från teorier om frihet och 

begreppsuppfattningar. Valet av en feministisk utgångspunkt motiveras av att ämnet för 

denna uppsats berör den kvinnliga individens (mänskliga) rättighet och förmåga att 

bestämma över sitt eget liv, sin kropp och reproduktiva hälsa. Kvinnans rättighet och 

huruvida hon anses ha förmågan att bestämma över sin egen kropp och reproduktiva hälsa 

återfinns i kampen om kvinnors politiska fri- och rättigheter och motiverar ytterligare valet 

av feminism.  
 Den liberala utgångspunkten härleds ur liberala värden och idéer om individens rätt och 

förmåga att ta beslut över sitt liv och sin kropp. Konservativa idéer är, i motsatt till de 

liberala, inriktade på traditionella värden med respekt för det hävdvunna och förespråkar 

snarare kollektiva beslut framför individens självbestämmande. För att drar det till sitt 

yttersta, menar en konservativ hållning att om individen ges den totala makten störtas den 

naturliga ordningen.  
 Feminismen förespråkar generellt jämställdhet mellan könen och kvinnlig autonomi. 

Dock råder det oenighet mellan olika feministiska riktningar och ibland talas det om 

feminismer snarare än om feminism. Det är därför intressant att undersöka hur 

liberalfeminism och konservativ feminism betraktar de tre reproduktiva aspekterna. 

I studien kommer jag även använda mig av Isaiah Berlins teori om positiv respektive 

negativ frihet  för att återge en referensram till Adam Swifts teori om frihet i tre 

distinktioner, vilken kommer utgöra tonvikten för begreppsteorin. Genom att använda mig 

utav Swifts tre distinktioner av frihet ämnar jag utröna hur kvinnans rätt och förmåga att ta 

egna beslut i tre reproduktiva aspekter — abort, assisterad befruktning och surrogatmödraskap — 

betraktas i förhållande till olika perspektiv av frihet. Utifrån resultatet kan jag sedan utröna 

om frihetsvärdet kan sägas grundas i ett liberalfeminsitskt eller konservativt feministiskt 

förhållningssätt.  
 Det teoretiska ramverket motiveras dessutom av min hypotes om att det förekommer 

explicita respektive implicita liberala och konservativa värden, samt liknade terminologi för 

de båda upp-fattningarna i diskussionen kring de tre aspekterna, men att uppfattningen om 

värdet av frihet skiljer sig åt. 
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Vidare presenteras det teoretiska ramverket. Till att börja med introduceras feminism 

(1.4.1) följt av två idealtyper — liberalfeminsim och konservativ feminism, (se 1.4.1.1 och 

1.4.1.2), för att sedan gå vidare till en kort presentation av olika teorier om begreppet frihet 

(se 1.4.2). Avslutningsvis följer en beskrivning av de distinktioner som används för 

analysschemat för denna studie (se 1.4.3), vilka utgår från två av Swifts distinktioner (se 

1.4.2).  

1.5.1 Feminism 

Ibland väcks frågan om feminismen verkligen kan kallas för en rörelse. Många menar att det 

istället bör talas om feminismer. Definitioner av feminismen kan såldes variera. Den 

feministiska rörelsen har emellertid alltid omfattats av ett brett spektrum av attityder och 

intressen, vilket kan göra det svårt att återge en fungerade definition som kan tillämpas i 

olika kontexter och på olika tidsperioder. Enligt Nationalencyklopedin definieras dock 

feminism som en social rörelse för jämställdhet mellan kvinnor och män (Larsson & 

Manns:2017). Något som även ofta lyfts fram som en central uppfattning inom feminismen 

är att kvinnors villkor är socialt konstruerade och därför kan förändras. Inom feminismen 

återfinns också en övertygelse om att kvinnor kan och ska representera sig själva, framföra 

sin egen syn på världen och vara självständiga individer. Med andra ord lägger feminismen 

tonvikt på kvinnlig autonomi. (Hannam:2012/2013) 

Nedan beskrivs två idealtyper av feministiska perspektiv eller riktningar — liberalfeminism 

och konservativ feminism — vilka innehåller renodlade drag från feminism och liberalism 

respektive konservatism. Det bör dock framhållas att idealtyperna ej är en beskrivning av 

verkligheten, utan en konstruktion där vissa karaktäristiska drag lyfts fram för att vidare 

användas som analysverktyg i studien.  

1.5.1.1 Liberalfeminism 

Inom den liberala feminismen anses alla människor vara fullvärdiga individer och 

medborgare med lika villkor och möjligheter, oavsett kön. Den har sina rötter i 

liberalismens politiska filosofi från 1700- och tidigt 1800-tal som kännetecknas av 

rationalism och menar att det är människans förmåga att tänka förnuftigt som skiljer henne 

från djuren. Detta är grunden för alla människors lika värde och demokratiska fri- och 

rättigheter. Frihet är inom liberalismen ett fundamentalt värde som också finns inom den 

liberalfeministiska filosofin. 
 Men tanken om människors förmåga till förnuft och frihet inkluderade för många 

liberala samhällstänkare under upplysningstiden inte kvinnor. De ansågs inte vara 

förnuftiga och tänkande varelser, en tanke som återfinns bland annat hos Jean-Jacque 
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Rousseau. Kvinnor ansågs styras av känslor och har genom historien nekats politiska och 

lagliga rättigheter och hindrats från arbete på lika villkor som männen. Istället har kvinnor 

varit hänvisade till familjen och den privata sfären. Kärnan i liberalfeminismen handlar 

därför om kvinnors kamp om tillgång till den offentliga sfären på lika villkor och med 

samma politiska rättigheter som män. (Gemzöe:2003) 
 Mary Wollstonecraft, som tidigt stod upp för kvinnors demokratiska fri- och rättigheter, 

ses som en förkämpe av liberalfeminismen och kritiserade bland annat Rousseaus verk 

Émile eller om uppfostran (Émile ou de l'éducation) från 1762 i sin bok A Vindication of  the Rights 

of  Woman (1792). Wollstonecraft menade att det inte finns några rimliga skäl att utesluta 

kvinnor från politiska rättigheter, utan att kvinnor är självständiga varelser med samma 

förmågor som män. Att kvinnor inte ansågs vara rationella till sin natur var en produkt av 

den rådande samhällsattityden. Därav menade hon att kvinnor inte fått möjlighet att 

utveckla sin rationella förmåga och självständighet. Denna tanke delade Wollstonecraft med 

John Stuart Mill, som också anses vara en av de klassiska representanterna för 

liberalfeminismen. (Gemzöe:2003)  
 Enligt liberalfeminismens uppfattning är det genom utbildning och förändrade attityder 

som samhället kommer uppnå jämställdhet mellan könen, snarare än genom djupare 

samhällsförändringar. Människans förmåga och förnuft är inte kopplade till individens kön, 

tvärtom är våra förmågor enligt en liberalfeministisk syn fritt utvecklade av individers unika 

egenskaper och talanger. 

1.5.1.2 Konservativ feminism 

Konservatismen kan förklaras som en samhällsåskådning som utmärks av respekt för det 

hävdvunna, med en strävan om att bevara det som är eller förändra för att bevara det väl 

etablerade. Med andra ord finns det en önskan om att dröja kvar i det som råder, alltså ett 

motstånd till förändringar. (Ehrencrona:2017)  
 Torbjörn Tännsjö (2001) beskriver konservatismen som en attityd som värnar om att 

bevara det redan existerande, det väl etablerade och välkända, på grund av att det är just 
existerande, väl etablerat och välkänt. Dess motsats är radikalismen, som karaktäriseras av 

en vilja och beredskap att frångå det väl etablerade och välkända. (Tännsjö:2001) 
 Konservatismen är, i likhet med feminismen, svårdefinierad, då den tar sig olika uttryck 

beroende av kontext och tid. Som politisk åskådning har den dock varit bunden till 

historiska situationer och fungerat som ett försvar mot hotade värden (Ehrencrona:2017). I 

denna uppsats kommer en konservativ hållning förklaras som ett motstånd till långtgående 
förändringar, som hellre förespråkar förändring över tid eller under en naturlig process, 

snarare än genom progressiva förändringar. 
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Konservativ feminism kan betraktas som en samlingsbeteckning av feministiska yttringar 

kombinerat med ett konservativt perspektiv. Den konservativa feminismen kan sägas se 

kvinnor och män som biologiskt olika, där ”kvinnliga egenskaper” och ”manliga 

egenskaper” framhävs och värnas om. Dessa biologiska olikheter är i grunden likvärdiga, 

men samhället tar inte tillräcklig hänsyn till skillnaderna mellan det kvinnliga och det 

manliga, vilket, sett ur ett konservativfeministiskt förhållningssätt, både går ut över kvinnor 

och män (Tännsjö:1991). Skillnaden mellan kvinnor och män har visat sig vara historiskt 

giltigt och därav bör samhället vidmakthålla, vad en konservativ hållning menar är,  den 

naturliga ordningen. 
 Den konservativa feminismen värnar om traditionella värderingar där familjen sätts i 

fokus och framhåller kvinnans naturliga roll som en omhändertagande och moderligt 

väsen. För konservativa feminister borde alla kvinnor vilja uppleva moderskap och menar 

att kvinnans främsta uppgift är att värna om och ansvara för familjen och dess 

välbefinnande. En konservativ feministisk syn framhåller att samhället ej tillkännager 

kvinnans traditionella roll som viktig och att mannens uppgift som familjeförsörjare 

värderas högre. Vidare menar denna hållning att samhället bör ta kvinnans roll i större 

beaktning, och att kvinnliga egenskaper och värden är och bör värderas jämbördigt med 

mannens.  

1.5.2 Frihet och skilda uppfattningar om begreppet 

Få skulle nog hävda att frihet inte är önskvärt, men hur vi tolkar ett visst begrepp kan 

innebära  viktiga politiska följder (Carter:2003/2016). I detta avsnitt redogörs några teorier 

om frihet för att på så vis ge  en övergripande förståelse om hur begreppet kan tolkas.  

1958 publicerades för första gången Isaiah Berlins berömda text Two Concepts of  Liberty, i 

vilken han gör en distinktion mellan positiv och negativ frihet. Berlin menade att 

distinktionen mellan positiv och negativ frihet inte är en direkt åtskillnad av begreppet, 

utan ska betraktas som varandras rivaler eller som oförenliga tolkningar av ett politiskt ideal 

(Carter:2003/2016).  
 Negativ frihet är avsaknaden av hinder eller restriktioner. Någon har negativ frihet i den 

mån som handlingar eller ageranden är möjliga för en. Positiv frihet är, å andra sidan, 

möjligheten att agera eller det faktum att faktiskt agera. Således innebär positiv frihet att 

någon tar kontroll över sitt liv och uppnår därmed sitt grundläggande syfte eller ändamål. 

Negativ frihet tillskrivs vanligtvis individuella aktörer, medan positiv frihet i första hand 

tillskrivs kollektiv eller individer som främst ses som medlemmar av ett givet kollektiv. 

(Carter:2003/2016)  
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Gerald MacCallum kritiserade Berlins uppdelning av frihetsbegreppet i två distinktioner 

och påstod att frihet snarare utgör en trefaldig relation, där aktören eller subjektet för frihet 

är (inte är) fri från restriktioner, konflikter eller hinder att göra (inte göra) bli (inte bli) 

föremål för ett ändamål. (Swift:2014) Hans teori om frihet kan översättas till formeln som 

presenteras nedan i figur 1. 

 
Figur 1 MacCallums formel för begreppsuppfattning eller XYZ-schema 

För att begreppet frihet överhuvudtaget ska vara begripligt, menar MacCallum, måste varje 

resonemang om frihet kunna översättas till de tre faktorerna i formeln (se figur 1). 

Dessutom måste dessa tre faktorer — explicita eller implicita — finnas med för att det ska 

innefatta frihet. (MacCallum m.fl:1990) Vad som räknas som aktör, restriktion/hinder och 

ändamål kan dock skilja sig och är beroende av vår uppfattning om begreppet (Swift:2014). 

I Political Philosophy — A beginners’ Guide for Students and Politicians (2014) tar Adam Swift sig 

an några  begrepp och förklarar att uppfattningen om ett visst begrepp kan variera. Han 

menar att begrepp är beroende av hur man väljer att precisera dess innebörd. Alltså att 

värdena vi tillskriver ett begrepp kan variera, och hur vi tänker om dessa värden styr våra 

idéer eller uppfattningar om detta begrepp. Därför krävs det en medvetenhet om att det 

finns olika tolkningar av dessa värden. 

Även Swift är kritisk till Berlins distinktion mellan positiv och negativ frihet (se Berlin Two 

Concepts of  Liberty), vilken ofta ses som en åtskillnad mellan frihet till (positiv frihet) och frihet 
från (negativ frihet), något Swift menar är missvisande. Swift betonar istället, i likhet med 

MacCallum, att frihet som begrepp bör principiellt ses som både frihet till och frihet från. 
Exempelvis är religionsfrihet både frihet till att utöva den religion en själv önskar, samtidigt 

som det är en frihet från att påtvingas eller utöva religion (Swift:2014). Vidare påpekar han, 

och hänvisar till MacCallums formel (se figur 1.4.4.1), att då det finns fler än två 

uppfattningar om vad som räknas till x, y och z kan vi rimligtvis inte påstå att det endast 

finns två tolkningar av frihetsbegreppet. Swift menar därför att det kan vara fördelaktigt att 

dela upp begreppet i kategorier, och gör således tre distinktioner för att skilja dem åt; 

Effektiv frihet respektive formell frihet; Frihet i form av autonomi respektive frihet som i egenvilja; och 

Frihet som politisk deltagande respektive frihet börjar där politik slutar.  
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1.5.3 Tre distinktioner av frihetsbegreppet 

Med hjälp av Swifts två distinktioner av frihet ämnar jag kategorisera det material studien 

avser att undersöka. Nedan presentras Swifts tre distinktioner av frihet. I 1.7 presenterar jag 

hur dessa används i undersökningen för denna studie. Den tredje distinktion avviker dock 

avsevärt från studiens syfte, därav behandlas den inte i undersökningen. 

Effektiv frihet respektive formell frihet   
Effektiv frihet är att ha kapaciteten att handla på ett visst sätt utan att något hindrar dig 

från att utnyttja din frihet, medan formell frihet innebär att du i praktiken har möjligheten till 

att utnyttja denna frihet. Kort sagt kan du ha formell frihet, men sakna effektiv frihet. 
 Tänk dig att du har möjligheten att åka utomlands eftersom du har pengar till att köpa 

en flygbiljett. Du har då effektiv frihet, eftersom din ekonomi inte hindrar dig. Om du 

istället inte har råd att köpa en flygbiljett på grund av en ansträngd ekonomi, innebär det att 

du endast har formell frihet — du saknar kapacitet till att handla. 

Frihet i form av autonomi respektive frihet som i egenvilja  
— kallas också för positiv respektive negativ frihet  
Autonomi betyder självstyre och innebär alltså att en person inte är under någon annans 

styre. Du har då positiv frihet. Frihet som i egenvilja innebär att någon är fri att göra vad hon 

själv vill eller önskar, men är inte självstyrande eller autonom. Detta är negativ frihet. Man 

skulle kunna likna detta vid att ett barn har frihet till att göra vad hon själv vill eller önskar, 

men barnet är dock beroende av sina föräldrars tillåtelse och är således inte självstyrande 

eller autonom. Barnet har frihet i den mån att vilja och/eller önska handla på olika sätt, 

men det är ändå föräldrarna som styr förverkligandet av frihet som i egenvilja.         

Frihet som politisk deltagande respektive frihet börjar där politik slutar  
Frihet kan ses som uppnådd genom politiskt aktivitet. Detta är en variant av positiv frihet 

där någon anses nå verklig frihet genom politiskt deltagande, som genom kollektivt 

självstyre är involverad i stiftade av de lagar under vilka man lever. 

Den sista distinktionen kommer dock inte användas i studien då jag funnit att den inte är 

applicerar på mitt problem. 

!13



  

1.6 Syfte och frågeställning 

Undersökningen i denna studie kommer att behandla kvinnans rätt och förmåga att 

bestämma över sitt liv, kropp och reproduktiva hälsa. Framförallt kommer undersökningen 

söka utröna vilka idéer som återfinns i hur vi betraktar kvinnans rätt och förmåga att ta 

egna beslut över hennes liv och kropp i hänsyn till tre reproduktiva aspekter — abort, 

assisterad befruktning och surrogatmödraskap — i förhållande till liberalfeminism och 

konservativ feminism. Med bakomliggande idéer menar jag här att utröna vilka värden som 

återfinns i resonemanget kring huruvida individen (kvinnan) anses eller inte anses ha rätt och 

förmåga till självbestämmande i dessa tre aspekter. I debatten kring kvinnors rätt och 

förmåga att bestämma över sina liv, kroppar och reproduktiva hälsa, är min hypotes att det 

förekommer explicita respektive implicita liberala och konservativa värden, samt mer eller 

mindre likartad terminologi för de båda uppfattningarna i diskussionen gällande dessa tre 

aspekter, men att uppfattningen om värdet av frihet samt frihet i relation till rätt och 

förmåga till självbestämmande skiljer sig åt. 
 Syftet med uppsatsen är således att utröna om de bakomliggande idéerna för om 

reglering av abort, assisterad befruktning och surrogatmödraskap bottnar i liberala 

respektive konservativa värden om frihet i relation till kvinnans rätt och förmåga till själv-

bestämmande utifrån ett feministiskt förhållningssätt. 

Frågeställningen är som följer: 

— Hur betraktas kvinnors rätt och förmåga till självbestämmande i hänsyn till reproduktiv hälsa i 
förhållande till liberalfeminism och konservativ feminism? 

För att besvara frågeställningen har jag ställt ytterligare frågor, de är följande: 

— Vilka värden går att utröna i det politiska resonemanget kring reglering av (1) abort, (2) i assisterad 

befruktning och (3) surrogatmödraskap i hänsyn till kvinnors rätt och förmåga att ta beslut? 

— Vilka uppfattningar kring frihet i relation till kvinnans rätt och förmåga till självbestämmande i dessa 

aspekter går att utskilja? 

 
1.7 Metod och material 

För denna studie ämnar jag använda mig av idéanalys, vilken inom den svenska 

statsvetenskapliga forskningen återfinns som en inriktning för att analysera politiska 

ideologier eller för att möjliggöra en rekonstruering av påträffade idéer för en särskild 

debatt. Det finns flera varianter av idéanalys, exempelvis med syfte att beskriva och, på så 
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sätt, analysera förekomsten av idéer i allmänhet, i debatter eller inom något sak- eller 

politikområde. (Bergström & Boréus:2012) 
 Tillämpningen av idéanalys motiveras av uppsatsens huvudsakliga syfte att utröna om de 

bakomliggande idéerna för reglering av abort, assisterad befruktning och 

surrogatmödraskap bottnar i liberala respektive konservativa värden, i relation till kvinnans 

rätt och förmåga till självbestämmande. Idéanalys ter sig därför som den mest lämpliga 

metoden för att besvara min frågeställning. 

För att svara på uppsatsens huvudsakliga frågeställning avser jag utröna i vilka värden de 

bakomliggande idéerna kan sägas grundas för hur kvinnors rätt och förmåga till 

självbestämmande betraktas i tre aspekter gällande reproduktiv hälsa. Jag ämnar utröna 

dessa idéer genom idéanalys med hjälp av idealtyper som analysverktyg, kompletterat med 

teorier om frihetsbegreppet, i huvudsak med tonvikt på Adam Swifts teori om begrepp och 

begreppsuppfattning, med hjälp av hans tre distinktioner av frihet. Idealtyperna utgörs av 

liberalfeminism och konservativ feminism, i vilka värdena avses kunna kategoriseras inom. 

Det bör dock framhållas att idealtyperna ej är en beskrivning av verkligheten, utan en 

konstruktion där vissa karaktäristiska drag lyfts fram för att vidare användas som 

analysverktyg i studien.  

Materialet som kommer att undersökas hänvisas till tidsperioden 1971–2016, och kommer 

främst härröra från statliga dokument, så som statliga utredningar för respektive aspekt 

som ska undersökas, samt riksdagsbeslut och lagar, men också från litteratur vilka 

behandlar ämnet.  
 När det gäller abort kommer den statliga utredning Rätten till abort (SOU 1971:58) som 

tillsattes 1965 och som sedan ledde fram till den nuvarande abortlagstiftningen från 1974 

att undersökas för att studera resonemanget för införandet av fri abort. Vidare kommer 

också statliga dokument undersökas för legaliseringen av två former av assisterad 

befruktning — insemination respektive befruktning utanför kroppen — i Sverige, då med 

hänvisning till de statliga utredningar som behandlat denna reproduktiva aspekt. I denna 

studie utgör materialet för denna aspekt betänkandet av inseminationsutredningen från 

1985 — Barn genom befruktning utanför kroppen (SOU: 1985:5) — och delbetänkandet  

Assisterad befruktning för ensamstående kvinnor (SOU 2014:29), vilken utreder frågan om 

ensamstående kvinnor ska tillåtas assisterad befruktning (insemination och befruktning 

utanför kroppen).  
 Avgränsningen gällande tidsperioden motiveras av att undersökning söker reda ut hur 

det politiska resonemanget sett ut i hänsyn till kvinnors rätt och förmåga att ta beslut 

gällande de reproduktiva aspekter som behandlas i denna studie. De statliga dokumenten 
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som utgör materialet för denna studie är således knutna till den tidsperioden som föreligger 

lagstiftningen gällande aspekterna abort och assisterad befruktning. 

Surrogatmödraskap är däremot inte reglerat i svensk lagstiftning, och det finns heller inga 

bestämmelser kring sådana arrangemang. Materialet för undersökningen av 

surrogatmödraskap kommer således härröra från betänkandet av inseminationsutredningen 

från 1985 — Barn genom befruktning utanför kroppen (SOU: 1985:5) och slutbetänkandet av 

Utredningen om utökade möjligheter till behandling av ofrivillig barnlöshet — Olika vägar till 
föräldraskap (SOU 2016:11) som tillsattes för vidare utredning av alternativa vägar till 

föräldraskap, däribland huruvida Sverige ska reglera om altruistiskt surrogatmödraskap eller 

inte. 

Vidare kommer materialet även härledas ur litteratur som diskuterar ämnet, däribland Abort 
förr och nu (1982), Göra Barn (1991), Kroppspolitik. Om moder Svea och andra kvinnor (2007), 

Historier om ett brott. Illegala aborter i Sverige på 1900-talet (2008) samt litteratur som behandlar 

feminism och konservatism. 

2. STUDIENS ANALYTISKA ANSATS 

I följande kapitel presenteras studiens empiriska del såväl som analytiska ansats. Kapitlet 

består av fyra avsnitt, varav de tre första enskilt behandlar aspekterna område för område 

respektive utifrån min teoretiska ansats både utifrån idealtyperna och de tre distinktioner 

som presenterades i avsnitt 1.5.3, och analytiskt. 

2.1 Abort — Kvinnans beslut? 

I följande avsnitt presenteras undersökningens resultat följt av en analys av vad 

undersökningen funnit angående den första aspekten — abort. Undersökningen för detta 

avsnitt utgår från SOU 1971:58 Rätten till abort.  

1965 tillsattes en kommitté för att utreda den omdiskuterade frågan om rätten till abort. 

Efter en lång utredning offentliggjordes tillslut Rätten till abort (SOU 1971:58) (Davidsson & 

Forsling:1982), i vilken abortfrågan behandlades samt lämnade ett förslag till en ny 

abortlag. I utredningen från 1971 går det att utläsa att kommittéen funnit att den enskildes 

vilja och förmåga att planera föräldraskap står på en hög nivå och att samhällets satsning på 

sexualupplysing istället för mörkläggning av sexuallivet samt stöd för användning av 

preventivmedel har resulterat i en ökad medvetenhet av födelsekontrollen hos Sveriges 

befolkning. Vidare framhålls det, efter utredningens analys som genomförts av de 
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traditionella värderingarna kring fortplantningen, att det skett en omvälvning gentemot 

uppfattningarna om kvinnors skyldighet att föda som konsekvens av samlag. Istället anses 

kvinnor både kunna bestämma över den reproduktiva hälsan och bära största bördan av 

födelsekontrollen. I utredningen menar man att den ökade sexualkunskapen och 

utvecklingen av preventivmedel radikalt förändrat villkoren för födelsekontrollen och 

således gett kvinnor egna möjligheter att bestämma om och när hon ska föda.  
 Dock gav abortkommitténs förlag till ny abortlag inte kvinnor rätten till att själva besluta 

om abort. I abortkommitténs lagförslag slogs det fast att kvinnor har rätt till abort (1) om 

det kan antas att graviditeten utsatte risk för kvinnas hälsa, (2) om det kan antas att barnet 

sannolikt kommer att lida av svårartad sjukdom eller kroppslig defekt och (3) när 

graviditeten av någon anledning är oskäligt betungande för kvinnan. Lagförslaget anför 

även att det ska finnas en särskild nämnd inom den gynekologiska vården, som ska besluta 

om den abortsökande kvinnan ska beviljas abort.  

Genom utredningen Rätten till abort från 1971 går det att utläsa följande resonemang 

gällande kvinnors rätt och förmåga att ta beslut kring huruvida hon vill genomföra 

graviditeten eller genomgå abort: 

— Kvinnor har rätt att få tillgång till den vård de söker behov av vid en graviditet (önskad som oönskad).  
— Kvinnor har visserligen förmågan att själva styra och planera fortplantningen (reproduktiv hälsa), men 

bör inte få absolut självbestämmande rätt för att genomgå abort. 

Efter kritik av 1965 års abortkommitté, tillsattes en särskild arbetsgrupp av justitieministern 

1972 (Davidsson & Forsling:1982), för att revidera lagförslaget som lämnats i utredningen 

Rätten till abort (SOU 1971:58). 1974 lagstadgades den nuvarande abortlagen som ger 

kvinnor full rätt till självbestämmande till abort, då hon tillåts att själv bestämma när och 

om hon vill ha barn. Enligt den nuvarande abortlagen gäller fri abort fram till den artonde 

graviditetsveckan. Därmed är det inte längre ett tvång eller en plikt att föda, utan numer ett 

fritt val. 

2.1.1 Frihet till abort 

Abort som frihet utifrån effektiv frihet respektive formell frihet 
Som tidigare nämnts av redogörelsen av distinktionerna av frihet (se 1.5.2) är effektiv frihet 

att ha kapaciteten till att handla på ett visst sätt utan att något hindrar dig från denna frihet. 

Formell frihet är, å andra sidan, att du i praktiken har möjligheten till att utnyttja denna frihet. 

Kort sagt kan du ha formell frihet, men sakna effektiv frihet.  
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1938 års abortlag innebar ett flertal restriktioner och en kvinna beviljades endast abort av 

(1) medicinska skäl, exempelvis om hon var sjuk eller om graviditeten innebar allvarliga 

risker för den gravida, (2) humanitära skäl, exempelvis vid våldtäkt eller incest och (3) 

rashygieniska skäl, vilket kunde vara om den gravida eller om hennes partner bar på en 

allvarlig sjukdom eller led av psykisk ohälsa. Det sistnämnda innebar ofta också 

tvångssterilisering. Kort sagt innebar 1938 års abortlag en viss formell frihet för 

abortsökande kvinnor. Utifrån denna aspekt innebär effektiv frihet att en kvinna har kapacitet 

att framkalla en abort med hjälp av de medel som finns att tillgå. Formell frihet sett till abort 

innebär att kvinnan i praktiken kan utnyttja möjligheten till dessa medel genom lagar och 

regleringar. 
 Utifrån resonemanget som går att utläsa från Rätten till abort (SOU 1971:58) borde 

kvinnor i större utsträckning ha rätt till utökad effektiv frihet såväl som formell frihet till abort, 

då kommittén menar att kvinnor är självständiga individer med rätten och förmågan att ta 

rationella beslut angående hennes reproduktiva hälsa. Förslaget till en ny abortlag som 

anförs i Rätten till abort (1971) ger visserligen kvinnan i större utsträckning möjlighet till att 

beviljas abort, men restriktionerna i lagförslaget var näst intill detsamma som 1938 års 

abortlag. Med abortkommiténs lagförslag hade kvinnors effektiva frihet till abort endast 

utökats till viss del. 
 Genom 1974 års abortlag fick däremot kvinnor i än större utsträckning både tillång till 

formell frihet och effektiv frihet än i det ursprungliga lagförslaget från 1965 års abortkommitté. 

Den nya abortlagen, som ersatte 1938 års abortlag, gav svenska kvinnor större formell och 

effektiv frihet till möjligheten att genomgå abort då lagen innebar färre och mildare 

restriktioner (SFS 1974:595) än den tidigare.  

Abort som frihet i form av autonomi respektive frihet som egenvilja  
— kallas också för positiv respektive negativ frihet  
Frihet i form av autonomi innebär att en person inte är under någon annans styre och innebär 

således också positiv frihet. Negativ frihet eller frihet som egenvilja innebär att någon är fri att göra 

vad hon vill eller önskar, men är inte självstyrande eller autonom. 

I den statliga utredningen Rätten till abort (1974) framlägger kommittéen att kvinnor har rätt 

att få tillgång till den vård de söker behov av vid en graviditet (önskad som oönskad) och 

att kvinnor till viss del har förmågan att själva styra och planera fortplantningen (den 

reproduktiva hälsan), men anser att abortsökande kvinnor inte bör ges absolut 

självbestämmande rätt för att genomgå abort. Resonemanget i abortkommitténs lagförslag 

anför att således att kvinnor inte bör ges frihet ti form av autonomi i denna aspekt. I likhet med 

1938 års abortlag, anförs istället att abortsökande kvinnor har rätt till frihet som egenvilja när 
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det gäller abort, då de anser att en nämnd med specialister bör ta beslutet om kvinnan får 

göra abort eller inte. 
 Den nuvarande abortlagstiftningen som trädde i kraft 1975 (SFS 1974:595) tillåter 

däremot personlig autonomi i egenskap av att hon inte behöver tillåtelse från någon 

överordnad henne. Det finns emellertid vissa restriktioner för hur långt kvinnans frihet i 

from av autonomi sträcker sig. 1974 års abortlag tillåter fri abort fram till den artonde 

graviditetsveckan, därefter begränsas kvinnans frihet till autonomi kraftigt i frågan om 

abort, då hon måste ansöka till Socialstyrelsen om sen abort. Den gravida kvinnan omsluts 

därmed av frihet som egenvilja till rätten att genomgå abort. Den nya abortlagen från 1974 

(SFS 1974:595) förelägger därmed att kvinnan bör tillskrivas frihet i from av autonomi när 

det gäller planering av hennes reproduktiva hälsa och bör därmed inte hindras från att 

genomgå en abort om kvinnan så önskar.  

2.2 Assisterad befruktning — Kvinnans beslut? 

I följande avsnitt presenteras undersökningens resultat följt av en diskussion och analys av 

vad undersökningen funnit angående den andra aspekten — assisterad befruktning. 

Undersökningen för detta avsnitt utgår från SOU 1985:5 Barn genom befruktning utanför 
kroppen samt SOU 2014:29 Assisterad befruktning för ensamstående kvinnor.  

1985 blev det i Sverige lagligt att genomgå behandling av insemination som en metod för 

att avhjälpa (heterosexuella*) par, som av olika skäl, drabbats av ofrivillig barnlöshet (SFS 

1984:1140). Samma år presenterades den statliga utredningen Barn genom befruktning utanför 
kroppen (SOU 1985:5), i vilken syftet var att utreda om befruktning utanför kroppen skulle 

lagstadgas om som ytterligare en metod för att avhjälpa ofrivillig barnlöshet. I utredningen 

anförs att denna metod, liksom insemination, bör begränsas till (heterosexuella) 

parförhållanden.  
 Utredningen behandlar också donation av ägg och spermier, men avråder från att dessa 

former av donationer ska tillåtas i Sverige,  då man menar att det tilltänkta barnet ha rätt till 

genetisk koppling till båda (rättsliga) föräldrarna. Enligt utredningens uppfattning är 

äggdonation ej etiskt försvarbart, då äggdonation är en komplicerad befruktningsmetod 

som helt strider mot den naturliga livsprocessen. Angående donation av spermier anför de 

att det bör dras en gräns för hur långt man ska frångå i fråga om manipulation av 

befruktningsprocessen. Utredningen menar att sperma-donation i kombination av 

befruktning utanför kroppen överskrider denna gräns.  
 Vidare i utredningen menar man att möjligheten till att få barn aldrig kan vara en 

ovillkorlig mänsklig rättighet. Det går att uttolka att utredningen funnit att assisterad 
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befruktning som metod för att avhjälpa ofrivillig barnlöshet inte bör gälla för alla 

samhällsgrupper, då lagen ej inkluderade samkönade par eller ensamstående. 

I utredningen Barn genom befruktning utanför kroppen (1985) går det att utläsa följande 

resonemang gällande kvinnors rätt och förmåga till att ta beslut om aspekten assisterad 

befruktning: 

— Kvinnor som ensamstående aktörer** har ej rätt eller förmåga till självbestämmande angående hennes 

egen kropp gällande assisterad befruktning.  

I utredningen, som tillsattes 2013 för att utreda utökade möjligheter till föräldraskap, 

behandlades frågan om assisterad befruktning för ensamstående kvinnor i ett 

delbetänkande — Assisterad befruktning för ensamstående kvinnor (SOU 2014:29). 

Delbetänkandet avsåg bland annat lämna förslag till lagändring för att möjliggöra assisterad 

befruktning för ensamstående kvinnor i motsvarande utsträckning som gifta eller 

sambopar.  
 Den politiska diskussionen om att tillåta ensamstående kvinnor assisterad befruktning 

inom svenska hälso- och sjukvård har pågått sedan 1980-talet och har fortsatt in på 2000-

talet. Riksdagen har dock inte godkänt de propositioner och motioner som hitintills väckt 

frågan. Men under 2010-talet blossade diskussionen återigen upp och flera motioner väckte 

återigen frågan om att tillåta ensamstående kvinnor möjlighet till assisterad befruktning 

(SOU 2014:29). I mars 2012 biföll riksdagen Socialutskottets (SoU) betänkande 

2011/12:SoU26 om assisterad befruktning (rskr. 2011/12:180), i vilken ensamstående 

kvinnor inkluderas till rätten om assisterad befruktning. 

I de allmänna förutsättningarna för att beviljas assisterad befruktning gällde (innan 2016) 

det första kravet på parförhållande (gift eller sambo, samt olikkönade såväl som 

samkönade). Detta krav motiverades av att barnet har rätt till och bör garanteras två 

rättsliga föräldrar som kan ge barnet en ekonomisk, social och rättslig trygghet. Andra 

förutsättningar för beviljande av assisterad befruktning enligt 2006 år lag (2006:351) var 

kravet om att en kvinna i paret kan bära och föda barnet samt att den andra partnern (som 

inte ska bära barnet) ger ett skriftligt samtycke till behandlingen. Den dåvarande liksom den 

nuvarande lagstiftningen kräver att minst en av föräldrarna har en genetisk koppling till det 

tilltänkta barnet, vilket därmed innebär att samtida användning av donerade ägg och 

spermier inte får förekomma. En tillkommande konsekvens av lagen innebär att ett 
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samkönat kvinnligt par inte får använda sig av den ena kvinnans ägg för att sedan placera 

det befruktade ägget i den andra kvinnans livmoder, trots att barnet då skulle ha genetisk 

koppling till en av föräldrarna. Detta skulle således innebära surrogatmödraskap. (SOU 

2014:29) 

Utredningens framhåller att det inte finns någon anledning att anta att barn som kommit 

till genom assisterad befruktning skulle fara illa på grund av att kvinnan är ensamstående 

och hänvisar till studier  som  gjorts på barn som växt upp med en ensamstående mor 

respektive barn som växt upp under traditionella familjeförhållanden. Vidare framför de att 

den nuvarande regleringen om möjlighet till assisterad befruktning för par också bör gälla 

ensamstående kvinnor. 

I utredningen Assisterad befruktning för ensamstående kvinnor (SOU 2014:29) går det att utläsa 

följande resonemang gällande assisterad befruktning: 

— Det finns inga skäl till att anta att en ensamstående kvinna inte skulle kunna garantera barnets 
ekonomiska, sociala och rättsliga skydd och bör sålunda ges rätten till möjlighet att genomgå assisterad 

befruktning. 

2.2.1 Frihet till assisterad befruktning 

Assisterad befruktning utifrån effektiv frihet respektive formell frihet   
Effektiv frihet innebär utifrån denna aspekt att en kvinna har kapacitet att genomgå 

assisterad befruktning. Kvinnan har kapacitet, så till vida, att hon i egenskap av en kropp 

med fungerande reproduktiva organ kan bära och föda fram ett barn. Under dessa 

förutsättningar har kvinnan effektiv frihet. Formell frihet innebär å andra sidan, utifrån denna 

aspekt, att det i praktiken är möjligt för en kvinna att utnyttja rätten att genomgå assisterad 

befruktning. 

1985 trädde lagen (1984:1140) om insemination i kraft och möjliggjorde assisterad 

befruktning för ofrivilligt barnlösa (heterosexuella) par i from av insemination. Denna 

samhällsgrupp fick därmed utökad formell frihet. Om kvinnan i förhållandet har 

fungerande reproduktiva organ innehar paret effektiv frihet i denna aspekt.  
 Under 1980-talet genomfördes utredningen Barn genom befruktning utanför kroppen (SOU 

1985:5). Utredningen anförde att befruktning utanför kroppen som en metod för assisterad 

befruktning endast skulle tillåtas för ofrivilligt barnlösa (heterosexuella) par. År 1989 blev 

denna metod för assisterad befruktning möjlig för denna samhällsgrupp och innebar att 

(heterosexuella) par återigen fick utökad formell frihet i detta avseende.  
 Angående kvinnor som ensamstående aktörer, ansåg utredningen från 1985, att dessa 
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inte har rätt eller förmåga till självbestämmande angående hennes egen kropp gällande 

assisterad befruktning. Därmed nekades ensamstående kvinnor formell frihet som 

heterosexuella par hade. 

I utredningen (SOU 2014:29) anförs det att kvinnor har förmågan att se till att det tilltänkta 

barnet får en god uppväxt och därmed bör ensamstående kvinnor ges rätten till assisterad 

befruktning i samma utsträckning som de i parförhållande. Detta blev verklighet 1 april 

2016 och innebar att ensamstående kvinnor gavs möjlighet att utnyttja den formella friheten 

till assisterad befruktning, i samma utsträckning som par (oavsett läggning).  
 Dock är den formella friheten inte absolut. Lagar och restriktioner reglerar friheten och 

innebär att varken de i parförhållanden eller ensamstående kvinnor ges formell frihet fullt ut. 

Den effektiva friheten är begränsad till att kvinnan som ska genomgå assisterad befruktning 

har en kropp med fungerande fortplantningsorgan. 

Det kan tilläggas att inom den svenska offentliga häso- och sjukvården är par och 

ensamstående kvinnor som är ofrivilligt barnlösa berättigade till assisterad befruktning i 

enlighet med landstingets bestämmelser om patientavgift (exempel på patientavgift 

Stockholm 350 kr)(Nieminen:2015). Detta innebär att patienterna inte själva står för 

kostnaden av behandlingen. På grund av att vården är tillgänglig för gemene man har både 

par och ensamstående kvinnor, som är drabbade av ofrivillig barnlöshet, har de formell frihet. 

Den effektiva friheten utgörs av att vården är offentligt finansierad, vilket innebär att det inte 

finns några ekonomiska aspekten som kan hindra de som vill genomgå assisterad 

befruktning. 

Assisterad befruktning utifrån frihet i form av autonomi respektive frihet som 

egenvilja  
— kallas också för positiv respektive negativ frihet  
Autonomi betyder självstyre och innebär alltså att en person inte är under någon annans 

styre. Du har då positiv frihet. Frihet som egenvilja innebär att någon är fri att göra vad hon 

själv vill eller önskar, men är inte självstyrande eller autonom. Detta är negativ frihet. Sett 

till assisterad befruktning innebär frihet i form av autonomi att kvinnan själv bestämmer 

om hon vill genomgå assisterad befruktning eller inte. Frihet som egenvilja innebär att 

kvinnan vill genomgå assisterad befruktning, men något eller någon överordnad hindrar 

henne från självstyre i denna aspekt.       

SOU 1985:5 anser om att assisterad befruktning endast ska tillåtas inom parförhållanden. 

Resonemanget som går att utläsa från utredningen anför att kvinnor som ensamstående 

aktörer ej har rätt eller förmåga till självbestämmande angående hennes egen kropp 
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gällande assisterad befruktning. En kvinna kan därmed inneha frihet som egenvilja till 

assisterad befruktning, men hon är emellertid under statens kontroll. Hon kan alltså inte 

själv styra över om hon ska tillåtas assisterad befruktning. Om kvinnan däremot skulle 

inneha frihet i from av autonomi hade hon tillåtits ta beslutet om att genomgå assisterad 

befruktning.  

I resonemanget i SOU 2014:29 menar man att kvinnor har förmågan att se till att det 

tilltänkta barnet får en god uppväxt och därmed bör ensamstående kvinnor ges rätten till 

assisterad befruktning i samma utsträckning som de i parförhållande. Detta innebär att 

kvinnor som ensamstående aktörer har frihet som egenvilja till assisterad befruktning samtidigt 

som hon bör ges större frihet i from av autonomi. Dock är hennes frihet i from av autonomi 

begränsad så till vida att hon inte ensam kan förverkliga beslutet, utan är beroende av regler 

och föreskrifter. 
 2016 trädde lagen i kraft som tillåter ensamstående kvinnor att genomgå assisterad 

befruktning som en metod för att avhjälpa ofrivillig barnlöshet och ensamstående kvinnor 

gavs därmed större frihet i from av autonomi än tidigare. 

2.3 Surrogatmödraskap — Kvinnans beslut? 

I följande avsnitt presenteras undersökningens resultat följt av en analys av vad 

undersökningen funnit angående den tredje aspekten — surrogatmödraskap. Undersökningen 

för detta avsnitt har utgått från SOU 1985:5 Barn genom befruktning utanför kroppen samt SOU 

2016:11 Olika vägar till föräldraskap.  

Som tidigare nämnts är surrogatmödraskap en form av assisterad befruktning och 

behandlas bland annat i utredningen Barn genom befruktning utanför kroppen (SOU 1985:5). 

Det finns två former av surrogatmödraskap, den ena innebär att den kvinna som upplåter 

sin kropp för att stå värd för det tilltänkta barnet, låter sina egna ägg befruktas med 

spermier från antingen en donator eller den tilltänkta (biologiska) fadern. Den andra 

formen innebär att ett donerat ägg, från en annan kvinna, befruktas på konstlad väg med 

spermier, antingen från en utomstående man eller från den tilltänkta (biologiska) fadern, 

för att sedan föras in i surrogatmoderns livmoder. 

På 1980-talet var assisterad befruktning en ny metod för att avhjälpa ofrivillig barnlöshet. I 

USA och Storbritannien förekom redan då metoden där en utomstående kvinna upplåter 

sin kropp för att bära och föda fram ett barn åt ett par (SOU 1985:5, 33).  
 Utredningen från 1985 anför att ovanstående metod (surrogatmödraskap) är högst 

tvivelaktig och menar att en verksamhet som förutsätter ett köpslående om barn inte är 

etiskt försvarbart (SOU 1985:5)*. Utredningen anför att metoder som innebär omfattande 
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manipulation av den mänskliga livsprocessen är skadliga för människosynen och menar 

därför att sådana verksamheter ej kan godkännas och finner således inga skäl till att 

överväga tillåtande av surrogatmödraskap i Sverige. 

Från Barn genom befruktning utanför kroppen (SOU 1985:5) går det att utläsa följande 

resonemang angående surrogatmödraskap: 

— Det är inte upp till kvinnan att ta beslut om att upplåta sin kropp för ett tilltänkt barn då företeelsen 

surrogatmödraskap ej är etiskt försvarbart och strider mot den naturliga livsprocessen. Kvinnan har därav 
ej rätt och/eller förmåga till att ta beslut om hennes kropp i sådana situationer. 

2016 publicerades utredningen Olika vägar till föräldraskap (SOU 2016:11), vilken bland 

annat behandlar frågan surrogatmödraskap. Utredningens syfte i frågan om surrogat-

mödraskap, var att ta ställning huruvida Sverige skulle tillåta altruistiskt surrogat-

mödraskap** eller inte.  
 Utredningen framför tydligt att Sverige inte bör tillåta kommersiellt surrogat-

mödraskap***, med motiveringen om att det råder samförstånd både internationellt och i 

Sverige i frågan om att människokroppen och dess delar inte får ge upphov till 

vinstdrivande syfte. De anser att detsamma gäller frågan om surrogatmödraskap, då det 

skulle vara inkonsekvent att tillåta kommersiellt surrogat-mödraskap och samtidigt 

upprätthålla förbud om upphov till handel med organ och/eller könsceller. Kommersiellt 

surrogatmödraskap är också svårförenlig med förbud om handel av kvinnor och barn samt 

de regler som syftar till att skydda kvinnors och barns rättigheter (SOU 2016:11, 31).  
 I frågan om altruistiskt surrogatmödraskap anför utredningen att det finns vissa 

fördelar, och framför att en av de viktigaste av dessa skulle innebära att fler ofrivilligt 

barnlösa skulle få möjlighet till att bli föräldrar. Utredarna anser dock att nackdelarna 

överväger fördelarna i frågan. De nackdelar som läggs fram uttrycker att det inte finns 

tillräcklig forskning på området. Det finns sålunda allvarliga kunskapsluckor om 

konsekvenser för barn som fötts efter ett surrogatarrangemang, exempelvis hur barnen 

uppfattar sin tillkomst och vad det har för betydelse för deras identitetsutveckling och 

familjerelationer. De få studier som genomförts har endast granskat små grupper barn och 

familjer. Samtliga studier, förutom en, härrör dessutom från samma forskargrupp.  
 Vidare ser utredningen att surrogatarrangemang kan innebära risk för att kvinnor utsetts 

för (direkt såväl som indirekta) påtryckningar att ställa upp som surrogatmor för tex en 

närstående och även risk för kommersialisering av företeelsen. Dessutom påvisar de i 
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utredningen att det är svårt att  i förväg sätta sig in i vad det innebär att bära ett barn för att 

sedan lämna bort barnet (SOU 2016:11) och är även en risk för kvinnans psykiska såväl 

som fysiska välmående. 
 En tredje nackdel som nämns är surrogatmoderns möjligheter till att ändra sig om att 

behålla barnet hon burit. Utredningen menar att en eventuell reglering av surrogat-

mödraskap bör vara förenlig med mater est-regeln, vilken anger att kvinnan som föder 

barnet ska anses vara barnets mor. Av respekt för surrogatmoderns autonomi och rätt till 

självbestämmande bör hon även ha rätt att ändra sig inom en rimlig tid efter förlossningen. 

Det tillkommer även andra svårigheter i hänsyn till surrogatmoderns självbestämmanderätt, 

exempelvis hennes rätt att ändra sig och genomgå abort. 

Utredningens uppfattning är att altruistiskt surrogatmödraskap ej bör legaliseras inom 

Sveriges gränser med hänvisning till ovanstående redogörelse, samt att företeelsen leder till 

exploatering av såväl kvinnor som barn och skapar negativa samhälleliga strukturer och 

objektifiering av kvinnokroppen. Dessutom menar utredningen att surrogatmödraskap 

strider mot värden om integritet, värdighet, rättvisa och jämlikhet. 
 Utifrån vad som kan utläsas från Olika vägar till föräldraskap (SOU 2016:11), kategoriseras 

resonemanget inom konservativ feminism. Den uttrycker konservativa värderingar i likhet 

med den förra utredningen Barn genom befruktning utanför kroppen (SOU 1985:5), och menar 

att företeelsen inte ska var tillåtet i Sverige och att kommersiellt såväl som altruistiskt 

surrogatmödraskap är problematiskt med hänsyn till etiska, sociala och ekonomiska 

aspekter. Det går därav att utläsa att man i utredningen anser att surrogatmödraskap är 

etiskt oförsvarbar även om utredningen ej använder sig av direkt konservativa uttryck som 

exempelvis att surrogatmödraskap går emot den naturliga livsprocessen. Däremot framhålls 

att surrogatmödraskap strider mot värden om integritet, värdighet, rättvisa och jämlikhet 

eftersom det är svårt tillgodose alla inblandades rättigheter i en eventuell lagstiftning. 

Utifrån SOU 2016:11 Olika vägar till föräldraskap går det att utläsa fönande resonemang 

angående surrogatmödraskap: 

— Det är inte upp till kvinnan att ta beslut om att upplåta sin kropp för ett tilltänkt barn då företeelsen 

surrogatmödraskap ej är etiskt försvarbart i hänsyn till etiska, sociala och ekonomiska avseenden. 
Kvinnan har därav ej rätt och/eller förmåga till att ta beslut om hennes kropp i sådana situationer. 
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2.3.1 Frihet till surrogatmödraskap 

Effektiv frihet respektive formell frihet   
Effektiv frihet är att ha kapaciteten att handla på ett visst sätt utan att det finns något som 

hindrar dig  från att utnyttja friheten att utföra denna handling. Sett till den tredje aspekten 

— surrogatmödraskap — skulle effektiv frihet innebära att en kvinna har kapaciteten till 

handlingen surrogatarrangemang då hon har en kropp med fungerande reproduktiva 

organ. Om kvinnan inte har fungerande reproduktiva organ för att bära och föda fram ett 

barn, har hon därmed inte effektiv frihet. Formell frihet innebär att i praktiken ha möjlighet till 

att utnyttja denna frihet. Sett till denna aspekt skulle det innebära skulle en kvinna ha 

möjlighet till att genomgå ett surrogatmödraskap inom Sveriges gränser. Surrogat-

mödraskap är inte lagstadgat i svensk lag. Därför har inte kvinnor formell frihet i denna 

aspekt.  

Resonemanget i 1985 års utredning anför i frågan om surrogatmödraskap, att företeelsen ej 

är etiskt försvarbar och går emot den naturliga livsprocessen. Man vill därmed ej ge 

kvinnor möjlighet till formell frihet i detta avseende. Den formella friheten bör utifrån detta 

resonemang begränsas så tillvida att möjligheten till handlande i denna aspekt ej är praktiskt 

genomförbart i Sverige. 
 Resonemanget i 2016 års utredning menar, i likhet med den tidigare, att kvinnor inte bör 

ges möjlighet till formell frihet när det kommer till surrogatmödraskap. Det har inte lagstiftats 

om denna företeelse och kvinnor innehar således inte formell frihet i detta avseende inom 

Sveriges gränser. 
 De hänvisar dock inte till konservativa värden om att företeelsen strider mot den 

naturliga livsprocessen, utan menar snarare att det är problematiskt utifrån etiska, sociala 

och ekonomiska avseenden.  

Frihet i form av autonomi respektive frihet som i egenvilja  
— kallas också för positiv respektive negativ frihet 

Autonomi betyder självstyre och innebär alltså att en person inte är under någon annans 

styre. Du har då positiv frihet. Frihet som i egenvilja innebär att någon är fri att göra vad hon 

själv vill eller önskar, men är inte självstyrande eller autonom. Detta är negativ frihet. Sett 

till surrogatmödraskap kan en kvinna därmed inneha frihet som egenvilja till surrogat-

mödraskap, men hon är emellertid under statens kontroll. Eftersom det inte är lagstadgat 

om, kan hon inte förverkliga sin vilja till att hjälpa någon att få barn. Hon kan alltså inte 

själv styra över om hon ska tillåtas ställa upp som surrogatmoder. Om kvinnan däremot 

skulle inneha frihet i from av autonomi hade hon tillåtits ta beslutet om att genomgå 
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surrogatmödraskap utan att någon eller något hindrat henne från att förverkliga detta 

beslut. 

Från resonemanget som går att utläsa i Barn genom befruktning utanför kroppen (SOU 1985:5) 

anses kvinnan ej ha rätt eller förmåga till självbestämmande i frågan om surrogat-

mödraskap. Resonemanget grundas i åsikten om att företeelsen surrogatmödraskap ej är 

etiskt försvarbart och strider mot, vad man i utredningen benämner som, den naturliga 

livsprocessen. Kvinnan har således inte autonomi till att ta beslut om hennes kropp i detta 

avseende. Hennes frihet som egenvilja kan dock ingen ta ifrån henne. Det finns heller ingen lag 

som direkt förbjuder henne, men utredningens resonemang erkänner inte kvinnans rätt och 

förmåga till autonomi i denna fråga.  
 I Olika vägar till föräldraskap (SOU 2016:11) menar man, liksom den tidigare utredningen 

(SOU 1985:5), att det ej är kvinnans beslut att upplåta sin kropp i avseende att framavla ett 

barn åt någon annan, då man menar att surrogatmödraskap är oetiskt. Utifrån vad som kan 

utläsas från denna utredning har en kvinnan som vill ställa upp som surrogatmoder således 

endast frihet som egenvilja. Men då det ej finns någon lag som ger henne rätt att förverkliga 

denna vilja konstareas det att hon ej ges frihet i form av autonomi i denna aspekt. 

3. SLUTSATSER 

Resonemanget i 1971 års utredning om abort har i analysen konstaterats vara dels 

liberalfeministiskt och dels konservativ feministiskt, då abortkommittén anför att kvinnor 

har förmågan att själva planera och styra över den reproduktiva hälsan. De framhåller 

uttryckligen att de traditionella värderingarna om kvinnans respektive mannens roll som 

förlegade. Dessutom avråder kommittéen om en tidsfrist på tolv veckor för att en gravid 

kvinna ska beviljas abort. Det konservativfeministiska resonemanget i Rätten till abort (SOU 

1971:58) innefattar de konservativa idéer som uttrycks om att en särskild nämnd ska 

besluta om den abortsökande kvinnan ska beviljas abort. Således erkände inte abort-

kommittén kvinnans rätt och förmåga till självbestämmande i detta avseende.  
 Ur resonemanget i Rätten till abort (SOU 1971:58) kan värdet för hur kvinnors rätt och 

förmåga till att ta beslut betraktas i förhållande till frihet urskiljas. Värdet eller den 

bakomliggande idéen kring regleringen av abort grundas sålunda i implicita konservativa 

värden om frihet. Denna slutsats motiveras av vad som kommit fram till att vara 

konservativ feminism, vars hållning motsätter sig långtgående förändringar. Abort-

kommittén är inte uttryckligen konservativa i sitt resonemang, utan snarare liberala i det 

dem anför angående kvinnans rätt och förmåga till självbestämmande i denna aspekt. Men 
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på grund av det som föreslås i deras lagförlag om abort, föreligger det ändå ett konservativt 

resonemang i utredningen. 

 Vidare i analysen konstateras, att kvinnan borde i större utsträckning omfattas av 

effektiv frihet såväl som formell frihet till abort. Detta konstaterande grundas utifrån det 

resonemang abortkommittén anför i utredningen (SOU 1971:58) om att kvinnor är 

självständiga individer med rätten och förmågan att ta rationella beslut angående hennes 

reproduktiva hälsa. Dock ger abortkommitténs lagförlag om abort endast kvinnan i större 

utsträckning möjlighet till att beviljas abort, men restriktionerna i lagförslaget var näst intill 

detsamma som 1938 års abortlag. Med abortkommitténs lagförslag hade kvinnors effektiva 

frihet till abort endast utökats till viss del. Det var först genom 1974 års abortlag som 

kvinnor, i större utsträckning, fick verklig formell frihet och effektiv frihet. Den nya 

abortlagen, som ersatte 1938 års abortlag, gav svenska kvinnor större formell och effektiv 

frihet till möjligheten att genomgå abort då lagen innebar färre och mildare restriktioner 

(SFS 1974:595) än den tidigare. 
  I den andra distinktionen av frihet konstateras att kommittén anser att kvinnor har rätt 

att få tillgång till den vård de söker behov av vid en graviditet (önskad som oönskad) och 

att kvinnor till viss del har förmågan att själva styra och planera fortplantningen (den 

reproduktiva hälsan), men att abortsökande kvinnor inte bör ges absolut självbestämmande 

rätt för att genomgå abort. Resonemanget i abortkommitténs lagförslag anför således att 

kvinnor inte bör ges frihet till autonomi i denna aspekt. I likhet med 1938 års abortlag, 

anförs istället att abortsökande kvinnor har rätt till frihet som egenvilja när det gäller abort, då 

de anser att en nämnd med specialister bör ta beslutet om kvinnan får göra abort eller inte. 

1974 års abortlag fastställer däremot kvinnans frihet i form av autonomi, då hon erkänns 

personlig autonomi i egenskap av att hon inte behöver tillåtelse från någon överordnad 

henne. Dock innebär även den nuvarande abortlagen vissa restriktioner (exempelvis fri 

abort upp till vecka 18) och kvinnans frihet i from av autonomi är således inte absolut.  

I analysen anför 1985 års utredning sammanfattningsvis ett tydligt konservativt resonemang 

angående metoden för att framavla barn genom befruktning utanför kroppen, och 

kategoriseras sålunda inom konservativ feminism. Det föreligger av resonemanget i 1985 

års utredning angående befruktning utanför kroppen (SOU 1985:5), att utredningen har ett 

konservativt feministiskt förhållningssätt till om ensamstående kvinnor ska tillåtas 

assisterad befruktning. Denna slutsats grundar sig i att utredningen uttryckligen menar att 

dessa metoder bör begränsas till parförhållanden och att det tilltänkta barnet har rätt till 

genetisk koppling till båda (rättsliga) föräldrar, samt att metoder för att avhjälpa ofrivilligt 

barnlösa bör begränsas så till vida att de ej strider mot, vad de kallar för, den naturliga 

befruktningsprocessen. Därav avråder de starkt från ägg- och spermiedonation vid 
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assisterad befruktning, då man i utredningen anser att detta är etiskt oförsvarbart. 
 Vad gäller värdet av hur kvinnors rätt och förmåga till att ta beslut angående assisterad 

befruktning betraktas i förhållande till frihet, är min mening att värdet, eller den 

bakomliggande idéen, kring reglering av denna aspekt grundas i explicita konservativa 

värden om frihet. Utredningens uppfattning om kvinnors rätt och förmåga till att ta beslut i 

förhållande till frihet förefaller i linje med konservativfeminsitiska värderingar om frihet, då 

man i utredningen från 1985 anför tydliga konservativa resonemang. Resonemanget i Barn 
genom befruktning (1985:5) kan därmed sägas anföra explicit konservativa värden om frihet 

när det gäller assisterad befruktning. 

Till skillnad från lagen (1984:1140) om insemination och 1985 års utredning om be-

fruktning utanför kroppen, anför utredningen Assisterad befruktning för ensamstående kvinnor 
(2014) ett liberalt resonemang angående kvinnor som ensamma aktörer gällande assisterad 

befruktning. Utifrån vad som kan utläsas från utredningen anförs att kvinnor har förmågan 

att tillgodose det tilltänkta barnet med en god uppväxt och därmed bör ensamstående 

kvinnor ges rätten till assisterad befruktning i samma utsträckning som ofrivilligt barnlösa 

par i förhållanden. Resonemanget kategoriseras således inom liberalfeminism, då 

resonemanget om beslutet att genomgå assisterad befruktning överensstämmer med ett 

liberalfeministiskt förhållningssätt om kvinnans rätt och förmåga till självbestämmande i 

detta avseende. Värdet eller den bakomliggande idéen kring reglering av assisterad 

befruktning, utifrån 2014 års utredning, grundas sålunda i explicita liberala värden. 

I analysen framläggs, utifrån kategoriseringen inom distinktionerna, att heterosexuella 

banlösa par (då med förutsättningen att kvinnan i förhållandet har fungerande reproduktiva 

organ) haft både effektiv och formell frihet sedan införandet lagen (1984:1140) om 

insemination. Enligt 1985 år utredning anses denna samhällsgrupp fortsättningsvis få 

utökad effektiv och formell frihet, då ännu en metod för assisterad befruktning antas 

godkännas. Ensamstående kvinnor nekades däremot den formella friheten till assisterad 

befruktning, både i utredningens betänkande men också i den lag som trädde i kraft 1989  

om tillåtande av befruktning utanför kroppen som en metod för assisterad befruktning 

(SFS 1989:711).  
 I 2014 års utredning, vilken behandlade om ensamstående kvinnor ska beviljas assisterad 

befruktning, anfördes ett annat resonemang. Kvinnor som ensamstående aktörer anses, 

enligt utredarna, ha förmåga att se till att det tilltänkta barnet får en god uppväxt och 

därmed bör ensamstående kvinnor ges rätten till assisterad befruktning i samma 

utsträckning som de i parförhållande. Detta blev verklighet 1 april 2016 och innebar att 

ensamstående kvinnor gavs möjlighet att utnyttja den formella friheten till assisterad 
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befruktning, i samma utsträckning som par (vilket numer gäller oavsett sexuell läggning).  
 Dock är den formella friheten inte absolut. Lagar och restriktioner reglerar friheten och 

innebär att varken de i parförhållanden eller ensamstående kvinnor ges formell frihet fullt 

ut. Den effektiva friheten är begränsad till att kvinnan som ska genomgå assisterad 

befruktning har en kropp med fungerande fortplantningsorgan. 

I den andra distinktionen konstateras, utifrån resonemanget i 1985 år utredning, att en 

kvinna, som vill genomgå assisterad befruktning, har frihet som egenvilja. Men att hon inte bör 

tillskrivas frihet i form av autonomi och således själv ta beslutet och styra över om hon ska 

genomgå assisterad befruktning eller inte. I 2014 års utredning konstateras däremot att 

ensamstående kvinnor bör tillskrivas frihet som egenvilja såväl som autonomi i samma 

utsträckning som de i parförhållanden (samkönade såväl som olikkönade). 

Det konservativa resonemanget angående assisterad befruktning i Barn genom befruktning 

utanför kroppen (SOU 1985:5) återkommer även för aspekten surrogatmödraskap. Detta 

innebär att resonemanget i 1985 års utredning angående surrogatmödraskap kategoriseras 

inom konservativ feminism. Den anför att det inte är upp till individen (kvinnan) att ta 

beslut om hon vill upplåta sin kropp för att hjälpa ett par att föda fram ett barn, därför att 

sådana metoder strider mot naturen. Utredningens tydliga konservativa resonemang i 

frågan uttrycker starka värderingar om hur livet uppstår och tar avstånd från metoder som, 

i allt för stor utsträckning, manipulerar den naturliga livsprocessen. Man menar att ett barn 

har rätt till båda sina (genetiska) föräldrar, något som inte tillgodoses vid surrogat-

mödraskap. Det politiska resonemanget i 1985 års utredning angående surrogatmödraskap 

grundas således i explicit konservativa feministiska värden. Därav går det att utläsa värdet 

utifrån det politiska resonemanget i utredningen som explicit konservativa i frågan om 

surrogatmödraskap. Utredningen anser inte att surrogatmödraskap är etiskt försvarbart och 

hänvisar, genom konservativa yttranden, till traditionella värderingar kring familjen 

skapande av liv.   

I Olika vägar till föräldraskap (SOU 2016:11) anförs ett liknande resonemang i frågan om 

surrogatmödraskap. Det som skiljer de två utredningarnas åt, konstareas vara det 

uttryckligen konservativa värderingarna i den äldre, medan den senare anför motiveringar 

som lägger tonvikt på andra aspekter för varför företeelsen är oetisk. 2016 års utredning 

framför framförallt surrogatmödraskap som en oetisk företeelse med hänsyn till etiska, 

sociala och ekonomiska avseenden. Utredningen uttrycker inte direkt konservativa 

värderingar, men kategoriseras ändå inom konservativ feminism eftersom man i 

utredningen implicit uttrycker ett motstånd till långtgående förändringar i likhet med en 
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konservativ feministisk hållning. Såldes grundas det politiska resonemanget i  Olika vägar till 
föräldraskap (SOU 2016:11) i konservativa idéer i frågan om surrogatmödraskap. 

Gällande den första distinktionerna har jag genom analysen funnit att effektiv frihet till 

surrogatmödraskap innebär att en kvinna har kapaciteten till handlingen surrogat-

mödraskap i egenskap av att hon har en kropp med fungerande reproduktiva organ. Om 

kvinnan inte har fungerande reproduktiva organ för att bära och föda fram ett barn, har 

hon därmed inte effektiv frihet. 
 Utifrån resonemanget i 1985 års utredning bör kvinnor inte ges möjlighet till formell frihet 

till surrogatmödraskap. Utredningen menar att den formella friheten bör begränsas, så 

tillvida, att möjligheten till handlande i denna aspekt ej är praktiskt genomförbart i Sverige. 

Resonemanget i 2016 års utredning menar, i likhet med den tidigare, att kvinnor inte bör 

ges möjlighet till formell frihet när det kommer till surrogatmödraskap. Det har inte lagstiftats 

om denna företeelse och kvinnor innehar således inte formell frihet i detta avseende inom 

Sveriges gränser. 

— Hur betraktas kvinnors rätt och förmåga till självbestämmande i hänsyn till reproduktiv hälsa i 

förhållande till liberalfeminism och konservativ feminism? 

Sammanfattningsvis, betraktas kvinnors rätt och förmåga till att ta beslut i respektive aspekt 

olika. Vad utredningen kommit fram till är att den första aspekten grundas i implicit 

konservativ feministiska idéer eller värden. Det politiska resonemanget i Rätten till abort 

(SOU 1971:58) menade alltså att  kvinnan ej bör ha fullständig rätt till självbestämmande 

rätt i att ta beslut om hennes kropp samt om och när hon vill ha barn. Detta trots att 

utredningens anför ett relativt liberalt resonemang. Men på grund av att de, i lagförslaget, 

anför att en abortsökande kvinna endast får göra abort om en särskild nämnd vid den 

gynekologiska vården beviljar henne ingreppet, är resonemanget förenligt med en 

konservativ feministisk syn om kvinnans rätt och förmåga till självbestämmande i denna 

aspekt. Hon måste dessutom uppfylla de krav abortkommittén framlade i sitt förslag, vilka 

var mindre strikta men nästintill detsamma som i 1938 års abortlag. 
 Gällande den andra aspekten har jag kommit fram till att kvinnors rätt och förmåga till 

självbestämmande angående assisterad befruktning har förändrats sedan 1980-talet. 

Debatten om ensamstående kvinnor ska beviljas assisterad befruktning, liksom de i 

parförhållanden, behandlats kontinuerligt och kvinnor som ensamstående aktörer fick inte 

enligt lag genomgå assisterad befruktning förrän 2016. Kvinnosynen har således varit 

konservativ feministisk i detta avseende fram tills förra året. Det går därmed att konstatera 

att den nuvarande synen på kvinnors rätt och förmåga till självbestämmande angående 

assisterad befruktning är förenligt med ett liberalfeministiskt förhållningssätt. 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 Slutligen har denna studie redovisat att surrogatmödraskap, sedan 1980-talet betraktas 

som en, mer eller mindre, oetisk företeelse inom den svenska politiken. Det politiska 

resonemanget i båda utredningarna erkänner således inte kvinnans rätt och förmåga till 

självbestämmande i denna aspekt, då man anser de negativa påverkningarna överväger de 

positiva. Resonemanget angående kvinnans rätt och förmåga till att ta beslut om att 

genomgå surrogatmödraskap betraktas än idag utifrån ett konservativt feministiskt 

perspektiv.  
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