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Summary 

Ever since the middle of the 1980s when artificial insemination was given 

attention surrogacy have been much-disputed in Sweden, but so far 

surrogacy is not legal in the country. However in June 2015 a government 

investigation will be published which will convey whether or not surrogacy 

should be legalised and if so how the arrangement should be regulated. 

Statens medicinsk-etiska råd published a report in 2013 which states that 

altruistic surrogacy should be legalised since this is considered ethically 

acceptable. Altruistic surrogacy is in general regarded as more acceptable 

than commercial surrogacy since it is supposed to be voluntary and without 

profit motive. However there is also some criticism addressed to this form. 

Among others some argue that dispite altruistic surrogacy being regulated 

former examples display a stretch towards commercial surrogacy through 

payment under the counter. It is also considered difficult for surrogate 

mothers to express an informed consent since the long-term consequences 

of the arrangement is largely unknown. 

In both the UK and in USA surrogacy have been legalised for a long time in 

varying forms. In the UK, where altruistic surrogacy is legal, the woman 

who carries the child always become its legal mother at birth, no matter if 

she is the genetic mother or not. This guarantees a certain security if 

conflicts should arise. In USA the regulation is greatly varied in the different 

states and many surrogacy cases have divers outcome, ranging from the 

court taking the surrogate mothers wish into consideration to focusing on a 

binding surrogate contract and genetic connection.  

The reasoning around surrogacy and its legalisation often focus on whether 

the arrangement violates the principle of human dignity, if it might lead to 

exploitation and what is in the best interest of the child. Since studies 

regarding the long-term psychological consequences for the surrogate 

mother is few this aspect is frequently kept in the dark despite many cases 

where the surrogate mother has changed her mind and later on reported 
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depressive mood. This is something many argues should be taken seriously 

when discussing a legalisation of surrogacy.  

Whether or not surrogacy is considered acceptable it is not possible to 

obscure the complex of problems by making the arrangement illegal in the 

country since infertile couples nevertheless will turn abroad, something that 

is not sustainable. Instead it might be better to adopt a thorough regulation 

which includes an aptitude test of the surrogate mother, which takes all 

parties interest into account and which clearly states how the right of 

withdrawal is handled. It is furthermore essential to undertake more 

scientific surveys regarding the long-term effects of surrogacy since several 

women previously have made a connection with the child and have 

experienced depression after giving birth.  
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Sammanfattning 

Surrogatmoderskap har sedan mitten av 1980-talet varit omdiskuterat i 

Sverige i och med att frågan om assisterad befruktning då 

uppmärksammades, men än så länge är surrogatmoderskap inte tillåtet i 

landet. I juni 2015 ska det dock publiceras en statlig utredning vilken ska 

uttala huruvida en legalisering av arrangemanget borde ske och hur detta i så 

fall ska regleras. 

Statens medicinsk-etiska råd kom med en rapport 2013 vilken framhåller att 

surrogatmoderskap i altruistisk form bör legaliseras eftersom detta anses 

etiskt godtagbart. Det altruistiska surrogatmoderskapet bedöms generellt 

mer acceptabelt än kommersiellt då det ska vara frivilligt och utan 

vinstmotiv. Dock riktas en del kritik även mot denna form. Bland annat 

menar vissa att även om altruistiskt surrogatmoderskap legaliseras visar 

många tidigare exempel på att en glidning mot det kommersiella ändå sker 

genom betalning ”under bordet”. Det anses även svårt för surrogatmödrar att 

kunna ge ett informerat samtycke då de långvariga konsekvenserna av 

arrangemanget till stor del är okända. 

I både Storbritannien och USA har surrogatmoderskap länge varit 

legaliserat, dock på olika sätt i respektive land. I Storbritannien, som har 

altruistiskt surrogatmoderskap, blir den kvinna som bär barnet alltid dess 

legala moder vid födseln, oavsett om hon är dess genetiska moder eller inte. 

Detta garanterar en viss säkerhet i fall konflikter skulle uppstå. I USA är 

reglering starkt varierande i de olika delstaterna och olika surrogatfall ger 

olika utfall, allt från att domstolen tar hänsyn till surrogatmoderns vilja till 

att fokus ligger på ett bindande surrogatkontrakt och genetisk förbindelse. 

Resonemangen kring surrogatmoderskap och dess legalisering fokuserar 

ofta på huruvida arrangemanget strider mot människovärdesprincipen, om 

det kan leda till exploatering och vad som är barnets bästa. Eftersom det inte 

finns många studier om de långvariga psykologiska konsekvenserna för 

surrogatmodern hamnar detta ofta i skymundan trots att det finns många fall 

där surrogatmodern ångrat sig och senare rapporterat depressiv 
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sinnesstämning. Detta är något som många menar bör tas på allvar när man 

diskuterar en legalisering av surrogatmoderskap. 

Oavsett om surrogatmoderskap anses godtagbart eller inte går det inte att 

undkomma problematiken genom att göra arrangemanget illegalt i landet då 

par ändå kommer vända sig utomlands, något som inte är hållbart i längden. 

Istället är det bättre med en noggrann reglering som innefattar en 

lämplighetsprövning av surrogatmodern, som tar hänsyn till alla parters 

intressen och som tydligt stadgar hur ångerrätten ska hanteras. Dessutom är 

det väsentligt att fler vetenskapliga studier rörande de långvariga effekterna 

av surrogatmoderskap företas eftersom det uppenbarligen förekommer ett 

flertal kvinnor vilka knutit an till barnet och efter födseln upplevt djup 

nedstämdhet. 
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Förkortningar 

FB  Föräldrabalk (1949:381) 

GenL  Lag (2006:351) om genetisk integritet m.m. 

IVF   In virto-fertilisering 

SAA  The Surrogacy Arrangements Act 1985 

SMER  Statens medicinsk-etiska råd 

SOU  Statens Offentliga Utredningar 
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1 Inledning  

1.1 Introduktion och syfte 

Diskussionen kring surrogatmoderskap
1
 har länge varit intensiv runt om i 

världen och ofta väcks starka känslor bland de som yttrar sig. Kontinuerligt 

dras debatten mot att skapandet av en familj är en mänsklig rättighet medan 

motståndarsidan argumenterar att det rör sig om människo- och barnhandel 

och att det viktigaste är barnets bästa. En sida som ofta hamnar i skymundan 

är surrogatmoderns perspektiv och frågan är om hon verkligen förstår vilken 

påverkan arrangemanget kan ha på henne när hon nio månader innan barnet 

föds skriver under kontraktet. 

I Sverige är surrogatmoderskap idag inte tillåtet men i och med att en 

utredning rörande en eventuell legalisering ska publiceras i juni 2015 är 

ämnet oerhört aktuellt och det är relevant att lyfta fram de resonemang och 

den problematik som uppstår runt frågan. Syftet med denna uppsats är 

därmed att undersöka och problematisera argumenten kring en legalisering 

av surrogatmoderskap, detta med särskild inriktning på surrogatmoder och 

de psykologiska effekterna arrangemanget kan få på henne. 

1.2 Avgränsning och frågeställningar 

Denna uppsats kommer främst undersöka surrogatmoderns perspektiv och 

argumentationen däromkring men även barnets synvinkel kommer till viss 

del nämnas då detta är en väsentlig sida. Fokus kommer till stor del ligga på 

Sverige och dess reglering. Emellertid kommer det att göras en komparativ 

undersökning om hur situationen ser ut i Storbritannien och USA där 

surrogatmoderskap redan är legaliserat, dock på olika sätt i respektive land. 

 

Frågeställningar som ska besvaras efter undersökningen är: 

1) Hur resonerar lagstiftaren samt allmänheten kring 

surrogatmoderskap och vilken problematik kan detta medföra? 

                                                 
1 Beteckningen ”surrogatmoderskap” kommer användas framöver då det är den term som 

används i flertalet statliga källor, se bl.a. SMER 2013:1, Dir. 2013:70, Prop. 2001/02:89. 
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2) Hur mycket hänsyn tas till surrogatmodern och arrangemangets 

psykiska påverkan på henne? Borde mer hänsyn tas? 

 

Frågeställningarnas fokus ligger på altruistiskt surrogatmoderskap och 

resonemangen kring surrogatmodern, såsom exploatering, anknytning, rätt 

till självbestämmande och ångerrätt. 

1.3 Metod 

Första delen av uppsatsen grundas på en rättsdogmatisk metod för att utreda 

gällande rätt. Utöver detta används ett komparativt perspektiv för att lyfta 

fram en internationell synvinkel samt en kritisk diskursanalys vilken 

undersöker och analyserar relationen mellan olika resonemang för att 

eventuellt kunna motivera en samhällelig förändring. 

1.4 Forskningsläge och material 

Då surrogatmoderskap är relativt nytt och ännu inte legaliserat i Sverige är 

utbudet av svensk forskning på området ringa. Det finns ett fåtal offentligt 

tryckta källor som berör surrogatmoderskap och ett litet antal avhandlingar 

skrivna men för att få en bra överblick behöver även internationell forskning 

och doktrin användas. Även internationellt är dock forskningen någorlunda 

begränsad. 

Det material som används i uppsatsen är till början svenska lagförarbeten, 

rättsfall och rapporter för att påvisa gällande rätt. Överlag har det varit svårt 

att hitta vetenskaplig doktrin rörande ämnet. Därför har avhandlingar från 

moralfilosofen Kutte Jönsson och universitetsadjunkten Jane Stoll fått 

utgöra grund samt civilrättsprofessorn Anna Singers artikel i Svensk 

Juristtidning och journalisten Kajsa Ekis Ekmans bok, detta för att få en 

mångsidig bild av den diskussion som försiggår i vårt samhälle. Vidare har 

även internationella artiklar, studier och rättsfall använts då forskningen i 

Sverige är begränsad. Detta ger dessutom en bredare bild av hur 

surrogatmoderskapet regleras och bemöts internationellt och lyfter fram den 
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problematik som kan uppstå om arrangemanget skulle legaliseras i Sverige, 

något som är viktigt att klargöra för att kunna forma en välgrundad åsikt. 

1.5 Disposition 

Uppsatsen inleds med en introduktion av surrogatmoderskapets innebörd, 

vilken bakgrund det har i Sverige samt hur dagens reglering och praxis ser 

ut. Härefter redogörs för altruistiskt surrogatmoderskap och den rapport som 

SMER släppte 2013 där den altruistiska formen av arrangemanget 

rekommenderas. Här lyfts både majoritetens och minoritetens åsikter fram 

och därefter uppvisas den problematik som kan uppstå med altruistiskt 

surrogatmoderskap. Nästa avsnitt beskriver hur Storbritannien och USA 

reglerar surrogatmoderskap för att uppvisa en internationell synvinkel av 

arrangemanget. Detta avsnitt avslutas med en redogörelse av några 

omdebatterade surrogatfall från USA för att redogöra hur en surrogatmoder 

som ångrar sig bemöts. Huvudtextens sista avsnitt gör en mer djupgående 

utredning av surrogatmoderns perspektiv där anknytning, rätt till 

självbestämmande och ångerrätt undersöks och resonemangen utvärderas. 

Uppsatsen avslutas med en sammansatt analys och slutsats då dessa till stor 

del flyter ihop och gemensamt svarar på ovan nämnda frågeställningar. 
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2 Surrogatmoderskap i Sverige 

2.1 Innebörd surrogatmoderskap 

Surrogatmoderskap är ett arrangemang där en kvinna upplåter sin kropp och 

blir gravid med den uttalade avsikten att efter födseln inte behålla barnet 

själv utan lämna över det till ett annat par.
2
 Det finns två olika former av 

surrogatmoderskap, partiellt eller fullständigt. Partiellt surrogatmoderskap 

innebär att surrogatmodern befruktas genom insemination och bidrar med 

sitt eget ägg, följaktligen blir hon barnets biologiska och genetiska moder. 

Denna form kan jämföras med äggdonation med skillnaden att den 

donerande kvinnan själv bär fram barnet. Vid fullständigt 

surrogatmoderskap får surrogatmodern ingen genetisk koppling till barnet. 

Istället genomgår hon IVF-behandling, vilket innebär befruktning utanför 

kroppen, med de tilltänkta föräldrarnas eget genetiska material eller material 

från utomstående donatorer. Här blir surrogatmodern alltså endast biologisk 

moder.
3
 

2.2 Bakgrund 

Metoden att befrukta ägg utanför kroppen har sedan flera decennier varit 

känd inom djuraveln. Redan i slutet av 1800-talet gjordes framgångsrika 

labratorieförsök att föra över kaninembryon från ett djur till ett annat och 

1955 gjordes den första befruktningen av ett ägg utanför kroppen på djur i 

USA. Först 1978 lyckades ett läkarpar i England frambringa ett 

människofoster genom befruktning av ägg utanför kroppen. Detta ledde till 

att frågan om assisterad befruktning uppmärksammades i Sverige i mitten 

av 1980-talet.
4
 I SOU 1985:5 Barn genom befruktning utanför kroppen 

ansåg den tillsatta inseminationsutredningen att det fanns vissa relevanta 

hinder som försvårade både äggdonation och surrogatmoderskap. 

Äggdonation ansågs av utredaren strida mot den naturliga livsprocessen. 

                                                 
2 SMER rapport 2013:1, s. 21. 

3 Jönsson 2003, s. 16. 

4 SOU 1985:5, s. 17. 
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Metoden ansågs vara en så pass teknisk konstruktion av att lösa 

barnlöshetsproblemet att den var avsedd att skada människosynen och var 

därför inte etiskt godtagbar.
5
 Gällande surrogatmoderskapet ansågs detta 

strida mot den grundläggande principen vid adoptioner att ersättning inte får 

förekomma. Arrangemanget menades strida mot gällande rättsgrundsatser i 

Sverige och hade risk att leda till köpslående om barn. I och med att 

utredningen föreslog ett förbud mot äggdonation omöjliggjordes dessutom 

att en surrogatmoder fick bära en annan kvinnas ägg.
6
 I den efterkommande 

propositionen valdes att genomföra utredningens förslag om förbud mot 

både äggdonation och surrogatmoderskap.
7
 Detta skedde i lag (1988:711) 

om befruktning utanför kroppen vars bestämmelser nu är införda i lag 

(2006:351) om genetisk integritet m.m. 

I en rapport från SMER 1995 vidhölls tankesättet att det inte fanns någon 

naturlig eller självklar rättighet att få ett eget barn utan att människor ibland 

måste godta naturens ofullkomlighet.
8
 Detta togs upp i regeringens 

proposition 2001/02:89 Behandling av ofrivillig barnlöshet där det föreslogs 

ändringar av den tidigare införda lag (1988:711) om befruktning utanför 

kroppen. Bl.a. valdes att tillåta äggdonation då det inte ansågs finnas någon 

skillnad gentemot spermiedonation ur genetisk synvinkel. Dock skulle 

sperman komma från mannen i paret om ägg från en utomstående kvinna 

skulle få användas.
9
 I propositionen tog regeringen hänsyn till SMER:s 

inställning och poängterade att surrogatmoderskap fortfarande var etiskt 

oförsvarbart. Metoden förklarades strida mot människovärdesprincipen och 

skulle inte tillåtas, däremot ansågs det inte lämpligt att särskilt kriminalisera 

surrogatmoderskap.
10

 I och med denna proposition lagstadgades dessutom 

moderskapspresumtionen i 1 kap 7 § FB i situationer med äggdonation, 

vilket därmed förhindrade surrogatmoderskap.
11

 

                                                 
5 SOU 1985:5, s. 48. 

6 SOU 1985:5, s. 50. 

7 Prop. 1987/88:160, s. 10 och 14. 

8 Prop. 2001/02:89, s. 23. 

9 Prop. 2001/02:89, s. 37f. 

10 Prop. 2001/02:89, s. 55. 

11 Prop. 2001/02:89, s. 41. 
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2.3 Dagens reglering 

Surrogatmoderskap är idag inte uttryckligen förbjudet i Sverige, dock 

försvåras arrangemanget genom den moderskapspresumtion som infördes i 

1 kap 7 § FB år 2003. Denna paragraf stadgar att om ägg har donerats från 

en annan kvinna så ska den kvinna som föder barnet anses vara barnets 

moder.
12

 Det är inte tekniskt omöjligt att genomföra surrogatmoderskap i 

Sverige, dock förutsätts att mannen i det uppdragande paret är barnets 

genetiska fader.
13

 Detta eftersom faderskapspresumtionen, vilken enligt 1 

kap 1 § FB innebär att den man den födande kvinnan är gift med blir barnets 

fader, går att omkullkasta genom att utreda barnets arvsanlag med en DNA-

analys.
14

 På detta sätt kan då mannens hustru sedan adoptera barnet enligt 4 

kap 3 § FB, förutsatt att mannen får ensam vårdnad om barnet och att 

samtliga parter samtycker. Detta leder emellertid till en stor osäkerhet 

eftersom i fall då den födande kvinnan vill behålla barnet kan adoption inte 

genomföras. I motsatt fall, alltså om den uppdragande kvinnan inte vill 

adoptera barnet, förblir den födande kvinnan barnets moder.
15

 

Det finns inga uttryckliga sanktioner mot surrogatmoderskap, däremot kan 

den som vanemässigt eller i vinstsyfte utför insemination dömas till böter 

eller fängelse i högst sex månader.
16

 Detta innebär alltså att uppdragande 

föräldrar och surrogatmödrar inte kan dömas, däremot kan läkare eller 

fertilitetskliniker straffas om dessa utför insemination i samband med 

betalning eller om barnet inte ska behållas av den födande kvinnan.
17

 

För tillfället är en utredning tillsatt som ska undersöka surrogatmoderskapet 

och ta ställning till om det ska legaliseras i Sverige. Denna utredning 

tillsattes den 19 juni 2013 genom kommittédirektivet Utökade möjligheter 

till behandling av ofrivillig barnlöshet och uppdraget ska redovisas senast 

den 24 juni 2015.
18

 Frågan om ett tillåtande av surrogatmoderskap lyftes 

                                                 
12 1 kap 7 § FB. 

13 Singer 2006/07, s. 424f. 

14 1 kap 2-3 §§ FB. 

15 Singer 2006/07, s. 425. 

16 8 kap 4 § GenL. 

17 Se 6 kap GenL. 

18 Dir. 2013:70, s. 1. 
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fram av riksdagen under våren 2012 och SMER anger att arrangemanget 

kan utgöra en etisk godtagbar metod i en rapport från 2013, denna redovisas 

för nedan.
19

 Enligt direktivet ska utredarens utgångspunkt vara att ett 

eventuellt surrogatmoderskap ska vara altruistiskt.
20

 Utredaren ska även ta 

ställning till hur den föräldrarättsliga regleringen ska korrigeras om 

surrogatmoderskap tillåts i Sverige, detta eftersom dagens reglering inte är 

anpassad efter denna typ av situation.
21

 

2.4 Svensk praxis – NJA 2006 s. 505 

Det enda prejudicerande rättsfall som finns gällande surrogatmoderskap i 

Sverige är NJA 2006 s. 505 där rättsligt föräldraskap i surrogatarrangemang 

fastställdes. Fallet handlar om ett svenskt par vilka i Finland utfört 

befruktning utanför kroppen för att sedan inseminera mannens syster. 

Mannen ansökte om faderskap i samband med födseln då han kunde bevisa 

att han var barnets genetiska fader och han fick därefter ensam vårdnad. Ett 

år senare ansökte mannens maka om adoption i tingsrätten och både fadern 

och kvinnan som burit barnet samtyckte till adoptionen. Mannen drog dock 

sedan tillbaka sitt samtycke i hovrätten eftersom paret separerat varvid 

kvinnans adoptionsansökan avslogs. Kvinnan överklagade till Högsta 

domstolen och yrkade dessutom på fastställande av moderskap. Även 

Högsta domstolens majoritet avslog adoptionsansökan med motiveringen att 

det är en grundläggande princip att erforderligt samtycke ska föreligga vid 

den tidpunkt adoptionsansökan prövas. Inte heller fastställande av 

moderskap gick igenom och Högsta domstolen avvisade yrkandet.
22

 

I detta rättsfall läggs ingen större vikt på surrogatmodern då hon gett 

samtycke till adoptionen och inte utgör något hinder, istället tydliggörs 

problematiken med att surrogatmoderskap inte är reglerat i Sverige. 

Civilrättsprofessorn Anna Singer analyserar rättsfallet i sin artikel ”Mater 

semper certa est”? där hon lyfter fram de skiljaktiga justitierådens mening. 

                                                 
19 Dir. 2013:70, s. 3. 

20 Dir. 2013:70, s. 9. 

21 Dir. 2013:70, s. 10f. 

22 NJA 2006 s. 505. 
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Dessa ville till skillnad från majoriteten bifalla kvinnans adoptionsansökan 

med hänsyn till de faktiska förhållandena rörande barnets tillkomst samt 

andra omständigheter i målet såsom barnets bästa. Detta uppvisar de 

varierande åsikter som finns rörande surrogatmoderskap i det svenska 

rättsväsendet.
23

 Singer kritiserar att adoptionsinstitutet används för att ge 

den genetiska modern föräldrarättslig status och menar att 

surrogatmoderskap inte går att lagstifta bort eller förhindra eftersom par 

ändå kommer söka sig utomlands. Därför anser hon att lagen måste 

konstrueras för att skydda barnets intresse av att få sina familjeband rättsligt 

fastställda, något som motiveras med att Europadomstolen fastslagit att om 

en familjerelation till ett barn etablerats så ska staten så långt möjligt skydda 

denna relation, dessutom ska biologiska och sociala faktum tillmätas större 

betydelse än legala presumtioner.
24

 

                                                 
23 Singer 2006/07, s. 426. 

24 Singer 2006/07, s. 429f. 
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3 Altruistiskt 
surrogatmoderskap 

3.1 Innebörd altruism 

Surrogatmoderskap kan förekomma på två olika sätt, altruistiskt och 

kommersiellt. Altruistiskt surrogatmoderskap innebär att surrogatmodern 

inte har något vinstmotiv och inte heller får någon särskild ersättning för att 

hon lånar ut sin kropp till förmån för ett annat par. Kostnader relaterade till 

graviditeten, såsom sjukhusbesök och förlorad inkomst, kan dock ersättas. 

Kommersiellt surrogatmoderskap innebär att surrogatmodern får en särskild 

ersättning utöver utgifter som uppstår i samband med graviditeten.
25

 Båda 

formerna är tillåtna i olika länder. Altruistiskt surrogatmoderskap tillämpas 

bl.a. i ett flertal europeiska länder, såsom Storbritannien och Nederländerna, 

medan kommersiellt surrogatmoderskap tillåts mer utanför EU, däribland i 

Indien och i flera delstater i USA.
26

 

3.2 SMER:s rapport 2013 

SMER kom med rapporten Assisterad befruktning – etiska aspekter i 

februari 2013. I denna rapport går rådet genom olika medicinska möjligheter 

till assisterad befruktning och den etiska problematiken med dessa metoder, 

detta eftersom det uppskattas att cirka 10-15 procent av alla par är ofrivilligt 

barnlösa och eftersom den rättsliga regleringen angående assisterad 

befruktning på senare tid ifrågasatts.
27

 

En metod som utreds är just surrogatmoderskapet och majoriteten av rådet 

kommer i rapporten fram till att surrogatmoderskap, i altruistisk form, kan 

utgöra en etiskt godtagbar metod.
28

 För att komma fram till detta diskuterar 

rådet bl.a. de inblandade parternas rättigheter, risker och olika principer.
29

 

                                                 
25 Dir. 2013:70, s. 6f. 

26 SMER rapport 2013:1, s. 156. 

27 SMER rapport 2013:1, s. 29. 

28 SMER rapport 2013:1, s. 154. 

29 SMER rapport 2013:1, s. 167. 
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Samtliga i rådet anser att kommersiellt surrogatmoderskap ökar risken för 

exploatering av kvinnor och en kommersialisering av barnets tillkomst. 

Framförallt när det gäller utsatta grupper av kvinnor ifrågasätts om det 

verkligen är ett självbestämt beslut när det ekonomiska incitamentet blir 

aktuellt.
30

 Rådet lyfter fram att det i andra länder där altruistiskt 

surrogatmoderskap tillåtits har skett en glidning mot det kommersiella och 

deras lösning på problemet är att arrangemanget endast bör tillåtas då 

kvinnan har en nära relation till de potentiella föräldrarna. Även en 

omsorgsfull lämplighetsprövning i varje enskilt fall föreslås för att försäkra 

att beslutet grundas på frivillighet och för att avhjälpa eventuella risker för 

påtryckningar att hjälpa närstående.
31

 

En minoritet av rådet anser att surrogatmoderskap inte ska tillåtas i Sverige. 

Detta motiveras bl.a. med att det föreligger stora kunskapsluckor angående 

de psykologiska effekterna för både surrogatmödrar och de barn som föds 

på detta sätt. De studier som finns baseras på ett litet antal deltagare och 

gällande långsiktiga effekter saknas underlag. Även risken för att 

kommersiella former ska uppstå uppmärksammas samt att det är svårt att 

säkerställa självbestämmande och informerat samtycke vid 

surrogatmoderskap. Slutligen anser minoriteten att det blivande barnet 

riskerar att drabbas av eventuella konflikter som uppstår om surrogatmodern 

ångrar sig och att man inte vet vilken betydelse det har för barnet att 

surrogatmodern inte aktivt knyter an till det blivande barnet under 

graviditeten.
32

 

3.3 Problematik med altruism 

Altruistiskt surrogatmoderskap framstår ofta som en lämplig form av 

arrangemanget då det ska vara frivilligt och utan vinstmotiv men en del 

kritik riktas även mot denna form. Bl.a. skriver filosofen Kutte Jönsson i sin 

avhandling Det förbjudna mödraskapet att det finns en risk med att värdera 

altruism högre än kommersiellt surrogatmoderskap då kvinnors ekonomiska 

                                                 
30 SMER rapport 2013:1, s. 171. 

31 SMER rapport 2013:1, s. 172. 

32 SMER rapport 2013:1, s. 174f. 
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intressen sällan erkänns som legitima, istället ska det grundas på en genuin 

vilja att hjälpa andra skaffa barn. Traditionellt sett är ”kvinnojobb” dåligt 

betalda på grund av bakomliggande värderingar att vissa typer av arbeten är 

mer av ett ”kall” än ett riktigt yrke och Jönsson menar att altruistiskt 

surrogatmoderskap kan bidra till att kvinnor underordnads.
33

 Att hindra 

kvinnor från att ta betalt för surrogatmoderskap anser Jönsson är en 

paternalistiskt tanke och genom att istället tillåta ersättning för tjänsten, 

precis som andra tjänster, tas ett steg bort från den traditionella 

kvinnorollen, något som enligt Jönsson överensstämmer med feminismens 

övergripande mål: emancipation.
34

 

Även universitetsadjunkten Jane Stoll redogör för altruism i sin avhandling 

Surrogacy Arrangements and Legal Parenthood där hon bl.a. gör en 

jämförelse med Grekland där altruistiskt surrogatmoderskap tilläts 2002.
35

 

Stoll baserar sin undersökning på två empiriska studier som genomförts av 

A N Hatzis. I dessa studier, vilka publicerades 2009 respektive 2010, 

redovisas hur den grekiska domstolen dömt i 92 fall rörande 

surrogatmoderskap. Av dessa 92 fall har surrogatmodern i endast 13 fall 

varit en närstående till det uppdragande paret. I övriga fall rör det en påstådd 

bästa vän till den uppdragande modern och Hatzis påpekar att ofta är denna 

”bästa vän” en immigrant från Östeuropa som är cirka 10-20 år yngre än den 

uppdragande modern. Det framgår även att i dessa fall har ingen bevisning 

lagts fram för att bekräfta vänskapen och styrka att surrogatmodern 

altruistiskt erbjudit sin livmoder till paret.
36

 Hatzis menar att detta, samt det 

faktum att många troligtvis genomför surrogatmoderskap illegalt för att 

slippa stora domstolskostnader, pekar på att surrogatmoderskap inte är en 

altruistisk gärning i Grekland och att det är uppenbart att ersättning 

förekommer ”under bordet”. Han menar även att förbudet mot ekonomisk 

vinst resulterar i diskriminering mot par som inte har altruistiska närstående 

samt en orättvisa mot surrogatmödrar då dessa inte själva får bestämma 

                                                 
33 Jönsson 2003, s. 198. 

34 Jönsson 2003, s. 222f. 

35 Stoll 2013, s. 89. 

36 Stoll 2013, s. 90f. 
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kostnaden av sitt beslut.
37

 Detta exempel visar enligt Stoll att även det 

altruistiska surrogatmoderskapet kan vara oetiskt och innehålla fallgropar 

samt att det finns risk att ersättning ändå förekommer.
38

 

M M Tieu skriver i sin artikel Altruistic surrogacy: the neccesary 

objectification of surrogate mothers att då de långvariga konsekvenserna av 

surrogatmoderskap rörande hälsa till stor del är okända så är det svårt och 

nästintill omöjligt för en kvinna att ge ett informerat samtycke, vilket är en 

utgångspunkt i altruistiskt surrogatmoderskap. Tieu menar att det inte går att 

ta för givet att kvinnornas motiv är helt altruistiska. Istället visar 

undersökningar att motiv som gottgörelse eller skuld för en tidigare abort 

eller adoption ofta ligger till grund för många surrogatmödrars beslut.
39

 Att 

använda kvinnor på detta sätt strider enligt Tieu dessutom mot principen att 

inte utnyttja människor som medel för ett mål och risken att kvinnor 

objektifieras och exploateras är stor även om formen är altruistisk.
40

 

                                                 
37 Stoll 2013, s. 91f. 

38 Stoll 2013, s. 89. 

39 Tieu 2009, s. 171. 

40 Tieu 2009, s. 174. 
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4 Komparation: Storbritannien 
och USA 

4.1 Storbritannien 

Den engelska regleringen rörande surrogatmoderskap består av the 

Surrogacy Arrangements Act 1985 (SAA), the Human Fertilisation and 

Embryology (Deceased Fathers) Act 2003 och the Human Fertilisation and 

Embryology Act 2008. Dessa handlingar är till stor del baserade på the 1984 

Warnock Report vars kommitté tillsattes 1982 för att undersöka och uttrycka 

sig om surrogatmoderskap.
41

 Kommittén rekommenderade att 

surrogatförmedlingar skulle förbjudas, att sanktioner skulle införas mot de 

som arbetar med detta och framförde även en oro över kommersiell 

exploatering i samband med surrogatmoderskap. Detta beaktades i 

kommande lagstiftning, SAA, som förbjöd kommersiellt 

surrogatmoderskap.
42

 

Från 1985 har således altruistiskt surrogatmoderskap varit lagligt i 

Storbritannien, dock anses inte surrogatkontraktet vara ett bindande avtal 

mellan parterna och det går inte att tvinga surrogatmodern att lämna över 

barnet om hon skulle ångra sig.
43

 Den kvinna som bär barnet, oavsett om 

hon är dess genetiska moder eller inte, blir alltså alltid barnets legala moder 

vid födseln.
44

 Som Stoll skriver i sin avhandling säkerställer således den 

engelska lagstiftningen till hög grad att det legala moderskapet fastställs när 

barnet föds genom tydliga bestämmelser som klargör både surrogatmoderns, 

hennes respektives och de uppdragande föräldrarnas föräldrarättsliga 

ställning. Eftersom surrogatmodern automatiskt blir barnets legala moder 

vid födseln garanteras även att det surrogatfödda barnet skyddas från 

komplikationer och konflikter som annars kan uppstå. Dock innebär detta 

                                                 
41 Trimmings och Beaumount 2013, s. 367. 

42 Stoll 2013, s. 167f. 

43 Trimmings och Beaumount 2013, s. 367. 

44 Trimmings och Beaumount 2013, s. 369. 
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också att de uppdragande föräldrarna inte kan tvingas att ta emot barnet efter 

födseln om de skulle ångra sig.
45

 

En grundläggande princip rörande surrogatmoderskap i Storbritannien är att 

utöver kompensation för rimliga utgifter får ingen ersättning utges till 

surrogatmodern, det finns dock ingen strikt definition av vad som utgör 

rimliga utgifter.
46

 Domstolar i landet har historiskt sett godkänt betalning 

som gjorts till surrogatmödrar under kontroversiella omständigheter vilket 

gör att trots förbudet mot kommersiellt surrogatmoderskap tyder det på att 

det finns anledningar att ibland godkänna vederlag.
47

 

4.2 USA 

Enligt det tionde författningstillägget i den amerikanska konstitutionen 

gäller s.k. ”statssuveränitet” i USA. Detta innebär att den makt som inte är 

delegerad av konstitutionen till det federala USA är reserverad till respektive 

stat. Historiskt sett har makten att fastställa och reglera föräldraskap alltid 

varit en statlig funktion och därmed finns det i USA ingen federal 

författning som reglerar surrogatmoderskap eller föräldraskap för barn som 

föds därigenom. Det är alltså upp till varje individuell stat att bestämma om 

och hur dess respektive lagar ska behandla detta.
48

 De olika staternas lagar 

varierar stort och faller generellt in i en av tre kategorier. Den första 

kategorin innefattar de stater vars lagstiftning har varit preventiv när det 

gäller antagande av specifik lagstiftning rörande surrogatmoderskap, 

antingen tillåtande eller förbjudande. Den andra kategorin inkluderar de 

stater som inte har någon författning som reglerar surrogatmoderskap men 

vars domstolar beslutat i ifrågasatta surrogatfall att skapa prejudicerande 

rättspraxis som appliceras på och styr surrogatmoderskap. Den tredje 

kategorin innehåller de stater som varken har författning eller rättspraxis 

rörande surrogatmoderskap.
49

 Surrogatmoderskap tillåts alltså både i 

altruistisk respektive kommersiell form i olika delstater i USA, dessutom 

                                                 
45 Stoll 2013, s. 193. 

46 Trimmings och Beaumount 2013, s. 367. 

47 Trimmings och Beaumount 2013, s. 377. 

48 Trimmings och Beaumount 2013, s. 388. 

49 Trimmings och Beaumount 2013, s. 389f. 
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finns ett flertal delstater som förbjuder arrangemanget fullständigt. Således 

är regleringen och åsikterna starkt varierande i landet. 

4.2.1 Matter of Baby M 

Något som har påverkat både amerikansk och internationell 

surrogatlagstiftning starkt är det första och mycket uppmärksammade 

surrogatfallet Matter of Baby M, en konflikt mellan en surrogatmoder och 

de avsedda föräldrarna vilken avgjordes av högsta domstolen i New Jersey 

1988. Detta fall har diskuterats globalt och är intressant när det gäller 

arrangemangets effekt på surrogatmodern samt hur detta bemöts av både 

domstolen och samhället.
50

 

Fallet handlar om en vårdnadstvist mellan Mary Beth Whitehead och paret 

William och Elizabeth Stern vilka 1985 ingick ett surrogatkontrakt. 

Kontraktet innebar att Mary Beth skulle bli inseminerad och gravid med 

Williams spermie och sedan vid födseln säga upp sina moderliga rättigheter 

så att Elizabeth utan problem kunde adoptera barnet. För detta skulle 

William betala Mary Beth §10.000 när barnet levererats till honom samt 

§7.500 till en fertilitetsklinik i New York. Barnet föddes den 27 mars 1986 

och överlämnades då till paret Stern. Det dröjde dock inte länge innan Mary 

Beth ångrade sig och åkte tillbaka till paret Stern för att tillfälligt få tillbaka 

barnet. Detta gick paret med på då de var rädda att Mary Beth annars skulle 

ta livet av sig. Överlämnandet blev dock inte tillfälligt utan Mary Beth 

lämnade delstaten och flydde till sina föräldrar i Florida där hon, hennes 

make och barnet under tre månader bodde på olika platser för att undvika att 

bli upptäckta. I slutet av juli genomförde polisen en razzia mot Mary Beths 

mors hus och tog ifrån dem barnet som sedan fördes till paret Stern i New 

Jersey. Mary Beth och hennes make återvände då också till New Jersey 

varefter en vårdnadstvist påbörjades. Högsta domstolen i New Jersey kom 

fram till att surrogatkontraktet var ogiltigt och möjligtvis kriminellt enligt 

allmänna principer, erkände Mary Beth som rättslig moder och beordrade 

familjedomstolen att avgöra vem som skulle ha vårdnad om barnet utifrån 

                                                 
50 Trimmings och Beaumount 2013, s. 389. 
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barnets bästa. William Stern fick slutligen vårdnaden om barnet medan 

Mary Beth Whitehead endast fick besöksrätt.
51

 

Inställningen mot Mary Beths vilja att behålla barnet diskuteras av Kutte 

Jönsson. Han beskriver hur Mary Beth under rättegången i en lägre instans 

utsattes för hårda prövningar där hon ifrågasattes som moder. Grunderna för 

detta ifrågasättande vilade enligt Jönsson på fördomar mot arbetsklassen och 

i första rättsinstansen betonades klasskillnaderna till fördel för paret Stern. 

Högsta domstolen avfärdade dock dessa argument senare. Mary Beth blev i 

samband med vårdnadstvisten även kallad narcissistisk för att hon ville ha 

vårdnad om sin biologiska dotter när hon tidigare uttryckt att hon ville ge 

”livets gåva” till andra. William Stern fick däremot mer sympati då han 

ansågs vara ”existentiellt ensam” och det enda som kunde bota ensamheten 

var ett genetiskt barn. Högsta domstolen gjorde en något annan bedömning 

än den lägre instansen och fokus lades mer på surrogatkontraktets giltighet 

samt vad som var bäst för barnet, vilket även i denna instans menades vara 

paret Stern.
52

 Utanför rättssalen diskuterades situationen livligt, framförallt i 

media. Paret Whitehead blev uthängda i flera tidningar och händelser som 

rattfylleri, avsked från arbete och alkoholism spreds till allmänheten. Mary 

Beth målades upp som en ”korkad arbetsklasshora” och Jönsson menar att 

det knappast är orimligt att anta att mediernas framställning av paret 

Whitehead påverkade framförallt den lägre instansens fördelaktiga beslut för 

paret Stern.
53

 

Fallet om Baby M används ofta som ett argument mot att legalisera 

surrogatmoderskap och inom fem år efter dess avgörande hade cirka 10 

amerikanska delstater antagit förbud mot eller restriktiv lagstiftning rörande 

surrogatmoderskap. Med tiden har dock den amerikanska rättsordningen 

ändrat riktning och idag lutar fler och fler stater mot att tillåta och effektivt 

reglera arrangemanget, inte förbjuda det.
54

 

                                                 
51 In re Baby M, 537 A.2d 1227, 109 N.J. 396 (N.J. 1988). 

52 Jönsson 2003, s. 55-60. 

53 Jönsson 2003, s. 62f. 

54 Trimmings och Beaumount 2013, s. 389. 
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4.2.2 Andra uppmärksammade surrogatfall 

Elizabeth Kane som var en av Amerikas allra första surrogatmödrar släppte 

en självbiografi om sin upplevelse 1988. Där berättar hon hur hon först såg 

surrogatmoderskapet som en underbar gåva att ge ett infertilt par och att hon 

inte kände några tvivel om överlämnande av barnet.
55

 Sex år senare hade 

Kane ändrat uppfattning och kunde för första gången erkänna att hon 

saknade sitt barn, att hon aldrig kommit över förlusten och att hon ansåg 

surrogatmoderskapet ett misstag.
56

 Kane berättar hur hon kände sig 

manipulerad och exploaterad och hur hon drabbades av återkommande 

mardrömmar och depression.
57

 Sex år senare var det försent för Kane att 

vända sig till rätten och få tillbaka sitt barn. Istället grundade hon och 

sjutton andra surrogatmödrar National Coalition Against Surrogacy, en 

organisation som arbetar mot surrogatmoderskap.
58

 

Ett fall som däremot gick till domstol för att surrogatmodern ångrat sig var 

fallet Johnson v. Calvert från 1993 i Kalifornien. Anna Johnson ingick ett 

avtal med paret Calvert 1990 där både ägg och spermie inseminerades i 

hennes livmoder, det rörde alltså fullständigt surrogatmoderskap. När barnet 

sedan föddes hade konflikt uppstått mellan parterna och Johnson vägrade att 

ge upp barnet. Tvisten gick därmed till domstol. I början av tvisten tilläts 

Johnson besöksrätt men efter vittnesförhör och DNA-analys som visade att 

hon inte var barnets genetiska moder nekades hon besöksrätt och 

föräldrarättslig status. Paret Calvert ansågs vara barnets rättsliga och 

genetiska föräldrar. I detta fall tog domstolen ingen hänsyn till att 

surrogatmodern ångrat sig utan lade istället vikt vid surrogatkontraktet, 

genetik och barnets bästa.
59

 

Ett något mer aktuellt fall rör surrogatmodern Shelly Baker och de 

uppdragande föräldrarna Amy och Scott Kehoe vilka kom i kontakt med 

varandra över Internet. Baker inseminerades med donerade ägg och spermie 

                                                 
55 Merrick 1990, s. 166. 

56 Ekman 2011, s. 188ff. 

57 Merrick 1990, s. 166. 

58 Ekman 2011, s. 189f. 

59 Johnson v. Calvert, 5 Cal.4th 84, 851 P.2d 776 (1993). 
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och 2009 födde hon tvillingar åt paret Kehoe. En månad senare förflyttades 

dock barnen från paret genom ett domstolsbeslut då det framkommit att 

Amy Kehoe hade diagnosticerats med en grav psykisk störning och tidigare 

åtalats för drogmissbruk. Baker var så orolig över tvillingarnas välfärd att 

hon tog saken till domstol för att få vårdnad och domstolen tog hennes sida, 

dock med störst hänsyn till barnens bästa.
60

 Några som inte stått på Bakers 

sida är allmänheten, framförallt andra surrogatmödrar. Kajsa Ekis Ekman 

redogör i sin bok Varat och varan för hur andra surrogatmödrar utsatt Baker 

för hatkampanjer på Internet där hon kallats slödder och skamlig. 

Kontinuerligt påpekas att hon måste inse att hennes roll endast är att bära 

barnen och en kvinna som varit surrogatmoder fem gånger skriver att det 

Baker gör är äckligt och får henne att må illa. Fall som detta visar att en 

surrogatmoder som ångrar sig tydligt väcker starka känslor och till viss del 

hotar det ”heliga” med surrogatmoderskapet.
61

  

                                                 
60 Golombok 2015, s. 120. 

61 Ekman 2011, s. 193f. 
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5 Surrogatmoderns perspektiv 

5.1 Anknytning 

En fråga som kan ställas angående surrogatmoderns perspektiv är huruvida 

anknytning riskerar att ställa till med problem vid överlämnande av 

surrogatbarnet. När det gäller anknytningsteorin, vilket är en vedertagen 

psykologisk teori utvecklad av John Bowlby, ligger fokus på barnets 

anknytning till föräldrarna från att det föds till att det blir en vuxen 

människa.
62

 Bowlby har vidare hävdat att anknytningssystemet är aktivt 

under hela livscykeln och att även långvariga relationer i vuxenlivet kan 

betraktas som anknytningsrelationer.
63

 Anknytningsrelaterade förluster 

placeras överst på listan av stressfyllda livshändelser i det vuxna livet, 

däribland brukar förlust av ett barn hamna som nummer ett.
64

 Frågan är om 

att bära ett barn i nio månader kan ses som en långvarig anknytningsrelation 

för modern där överlämnandet sedan kan upplevas som en förlust av ett 

barn. 

Ekman beskriver i sin bok hur surrogatmödrarna förväntas att inte knyta an 

till barnet de bär och att de sorgsna känslor som kan uppkomma vid 

separationen ses som ett övergående lidande. I den amerikanska 

surrogatindustrin är det vanligt att kvinnorna genomgår en utbildning samt 

deltar i stödgrupper som lär dem att bli funktioner och att inte knyta an till 

barnet.
65

 Ekman jämför surrogatmoderskapet med prostitution och menar att 

i båda ”yrkena” måste man för att kunna sälja en del av sig själv ta avstånd 

till denna del.
66

 Dock med den stora skillnaden att den prostituerade kan fly 

genom att leva destruktivt, såsom att röka, ta droger och dricka, medan 

surrogatmodern måste ta hand om sig själv och tänka på barnet i varje 

handling. Hon måste bry sig om barnet, men hon får inte knyta an till det.
67
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63 Broberg 2010, s. 256. 
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Ekman hänvisar även till inlägg skrivna av surrogatmödrar på olika 

surrogatforum där dessa uttrycker sina känslor efter födseln. Bl.a. beskriver 

en kvinna den enorma sorg hon kände när hon kom hem utan det barn hon 

älskat och fött, att det var som om ett barn hade dött för henne.
68

 

Janna C. Merrick skriver i sin artikel Selling reproductive rights att den 

psykologiska skada som kan förekomma i surrogatmoderskap är viktig att ta 

hänsyn till. Studier har visat att de kvinnor som adopterar bort barn har stor 

risk att drabbas av bl.a. depression och skuldkänslor och bortlämnande av 

ett barn kan leda till psykiska problem flera år efter adoptionen. Andra 

studier visar även att många kvinnor efter surrogatmoderskapet ångrar 

beslutet att lämna bort barnet men att de känt sig tvingade och manipulerade 

att göra så.
69

 Enligt M M Tieu så etableras dessutom viktiga biologiska band 

mellan en moder och hennes foster under graviditeten, något som behöver 

fullföljas med bl.a. beröring och ögonkontakt efter födseln. Detta är band 

som är viktiga för barnets fortsatta utveckling och som är en anledning 

varför det är svårt för många kvinnor att lämna bort barnet efter födseln.
70

 

En av de få studier som gjorts på de långvariga psykologiska effekterna av 

surrogatmoderskapet är den brittiska undersökningen Surrogacy: the 

experiences of surrogate mothers från 2003 som är en studie av hur 34 

surrogatmödrar ett år efter födseln påverkats. Denna studie uppmärksammas 

ofta av den sida som är för surrogatmoderskap då ingen av de utfrågade 

kvinnorna upplevt några tvivel om att överlämna barnet och inte en enda av 

surrogatmödrarna kände att surrogatbarnet var deras eget. Endast två 

kvinnor uppgav att psykiska problem uppstått till följd av arrangemanget 

men ingen rapporterade upplevelser som indikerade på klinisk depression.
71

 

En av författarna till studien, Susan Golombok, drar slutsatsen att även om 

det kan uppstå problem med surrogatmoderskap så visar studier att familjer 

som formats genom surrogatmoderskap generellt fungerar väl och att det är 

ovanligt med surrogatmödrar som ångrar sig. Hon påpekar dock att det 
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saknas forskning på hur påverkan är över längre tid och att det är en viktig 

aspekt att undersöka.
72

 

5.2 Rätt till självbestämmande 

Ett viktigt argument som talar för surrogatmoderskap är att det är upp till 

var och en att bestämma hur de vill leva sina liv och vad de vill göra med 

sin kropp. Framförallt när det rör altruistiskt surrogatmoderskap finns det 

många kvinnor som vill hjälpa en närstående som inte själv kan genomföra 

en graviditet och arrangemanget liknas ofta vid organdonation till 

familjemedlemmar. Detta är något som anses bör vara upp till varje enskild 

individ och därmed tillåtas.
73

  

Bl.a. Jönsson anser att staten bör förhålla sig neutral till individers moraliska 

val och att Sveriges riksdag bedriver en paternalistisk politik när den 

mänskliga reproduktionsfriheten begränsas genom att förbjuda 

surrogatmoderskap.
74

 Jönsson jämför rätten att vara surrogatmoder med 

rätten till abort vilken kvinnorörelser och feminister länge kämpat för. Han 

menar att om kvinnor ska tillåtas rätt till abort så ska de också tillåtas rätt till 

reproduktion då båda dessa rättfärdigas genom samma princip, det vill säga 

principen om självbestämmande över den egna kroppen.
75

 

Ett motargument som ofta lyfts fram är att rätten till självbestämmande 

ibland måste inskränkas till förmån för att skydda individen och samhället. 

Bl.a. jämförs surrogatmoderskap många gånger med prostitution där både 

surrogatmodern och de uppdragande föräldrarna kränker den mänskliga 

värdigheten genom sitt kontrakt och dessutom köpslår om kroppslig 

integritet vilket i sig anses vara en omoralisk gärning. Även om 

surrogatmoderskapet är altruistiskt anser vissa att det ändå är en oetisk 

handling då surrogatmodern används som ett objekt för någon annans 

vilja.
76

  

                                                 
72 Golombok 2015, s. 136f. 

73 SMER rapport 2013:1, s. 168. 

74 Jönsson 2003, s. 219. 

75 Jönsson 2003, s. 180. 

76 Stoll 2013, s. 66. 
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5.3 Ångerrätt 

En stor del av problematiken med surrogatmoderskap utmynnar i risken att 

någon av parterna ångrar sig. Detta problem bemöts och värderas på olika 

sätt och ofta riktas mest uppmärksamhet mot surrogatmödrar som ångrar sig 

trots att även uppdragande föräldrar kommer på andra tankar. 

Som redovisats för ovan så har man i bl.a. Storbritannien lagstadgat att det 

inte går att tvinga en surrogatmoder som ångrar sig att lämna bort barnet. 

Detta skapar en säkerhet kring arrangemanget men också en risk då 

surrogatmodern ”påtvingas” föräldrarättsligt ansvar om de uppdragande 

föräldrarna ångrar sig.
77

 I USA är regleringen olika i olika delstater och 

tidigare redovisade surrogatfall visar att även inställningen till ångerrätten 

varierar stort i landet, allt från att visa surrogatmodern sympati till att ta 

större hänsyn till ett bindande kontrakt.
78

 Enligt kommittédirektivet 2013:70 

ska den kommande utredningen om surrogatmoderskap i Sverige ta ställning 

till vilka rättigheter och skyldigheter surrogatmödrar ska ha om 

arrangemanget legaliseras i landet, framförallt betonas relevansen av ett 

tydligt förfarande när någon av parterna ångrar sig.
79

 

Stoll poängterar att även om problematiken med surrogatmödrar som ångrar 

sig är något ovanligt är det viktigt att ha en tydlig reglering som hanterar 

sådana situationer. En viktig fråga att då ställa sig är om surrogatmoderns 

vägran att ge upp barnet är mindre legitim om hon inte är barnets genetiska 

moder, utan endast dess biologiska. Stoll menar att bara lagstiftning i sig 

inte kan garantera att överförandet av föräldrarättsligt ansvar kommer vara 

problemfritt men att det bidrar till en större säkerhet. Avslutningsvis 

framhäver hon även att frågan egentligen inte borde handla om vem av 

föräldrarna som har rättighet att behålla barnet, utan istället vem som har 

skyldigheter gentemot barnet.
80

 

                                                 
77 Trimmings och Beaumount 2013, s. 367. 

78 Se avsnitt 4.2.1 och 4.2.2. 

79 Dir 2013:70, s. 8f. 

80 Stoll 2013, s. 82f. 



 28 

Jönsson ställer sig frågan om det är rimligt att tillhandahålla en 

”ångervecka” och vilken status eventuella ångerklausuler ska tillskrivas. 

Jönsson menar att olika situationer ger olika utfall, exempelvis om någon av 

parterna undanhåller relevant information eller manipulerar motstående part 

så vore det märkligt om de skulle tvingas fullfölja avtalet. Medan om 

situationen ”endast” rör att någon ångrat sig så blir det svårare att förklara 

varför detta ska anses ha stor relevans. Jönsson lyfter fram svårigheterna 

med att utforma och värdera ångerklausuler och ger slutligen lagstiftarna 

uppdraget att ta ställning till frågan.
81

 

                                                 
81 Jönsson 2003, s. 74ff. 
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6 Analys och slutsats 

I Sverige, till skillnad från Storbritannien och USA, har inställningen till 

surrogatmoderskap länge varit väldigt restriktiv. Arrangemanget är idag inte 

lagligt och argument som brott mot människovärdesprincipen, risk för 

exploatering av både kvinnor och barn samt att det strider mot den naturliga 

livsprocessen har lagts fram för att styrka förbudet. Idag lutar dock 

diskussionen mer mot att legalisera surrogatmoderskap då ofrivillig 

barnlöshet kontinuerligt ökar och enligt både SMER och kommittédirektivet 

2013:70 menas den altruistiska formen vara etiskt försvarbar. 

Den altruistiska formen anses ta mer hänsyn till surrogatmodern då det inte 

blir lika exploaterande som kommersiellt surrogatmoderskap i och med att 

ingen betalning sker utan istället ska motivet vara frivillighet och välvilja. 

Detta tänker man ska kunna garanteras genom att det görs en 

lämplighetsprövning av surrogatmodern för att utvärdera om beslutet är 

välbetänkt.  

Problematiken med det altruistiska surrogatmoderskapet är att det är svårt 

att garantera att ingen betalning sker under bordet och Jane Stolls jämförelse 

med Grekland visar tydligt att glidningar mot det kommersiella förekommer 

trots lagstiftning. Det finns även de som argumenterar för att altruism 

underordnar kvinnor och att det kommersiella surrogatmoderskapet går 

bättre ihop med feminismens mål emancipation. Att det inte finns några 

långvariga studier på hur arrangemanget psykiskt påverkar både 

surrogatmodern och surrogatbarnet gör det svårt för surrogatmodern att 

kunna ge ett informerat samtycke, en grundförutsättning för altruistiskt 

surrogatmoderskap. Det finns här inte någon välgrundad motivering från 

staten varför sådana studier inte är nödvändiga för en så pass ingripande 

legalisering. 

Även om surrogatmoderskapet enligt vissa kan anses vara oetiskt och 

riskfyllt fungerar uppenbarligen inte den reglering vi har idag, detta 

tydliggörs genom det enda prejudicerande rättsfall som finns i Sverige, NJA 

2006 s. 505. Såsom Anna Singer skriver i sin analys av rättsfallet kommer vi 



 30 

inte kunna förhindra eller lagstifta bort surrogatmoderskap då svenska par 

ändå kommer vända sig utomlands. Att dessa idag ska få föräldrarättslig 

status genom adoptionsinstitutet är inte hållbart och det är viktigt att istället 

införa en reglering som tar hänsyn till de fallgropar som finns i 

surrogatmoderskapet. 

Om en legalisering ska ske i Sverige bör lärdomar tas av andra länder och 

Storbritannien och USA är två av de mest uppmärksammade länderna 

rörande surrogatmoderskap. Storbritannien, som har altruistiskt 

surrogatmoderskap, har en lagstadgad moderskapspresumtion vilken 

garanterar att surrogatmodern inte kan tvingas lämna bort barnet om hon 

skulle ångra sig. Hänsyn tas här till hennes vilja även om barnets bästa är 

den viktigaste grunden. Dock blir hon även påtvingad föräldraskap om de 

uppdragande föräldrarna kommer på andra tankar. I USA varierar 

regleringen stort i de olika delstaterna och både altruistiskt och kommersiellt 

surrogatmoderskap är tillåtet, dessutom finns det stater som förbjuder 

arrangemanget helt. Detta ger en oklar bild av vilket skydd som ges 

surrogatmodern och olika surrogatfall har fått olika utfall. I det 

omdiskuterade fallet Baby M togs störst hänsyn till barnets bästa och de 

uppdragande föräldrarna, medan surrogatmodern bemöttes med stort 

motstånd från både allmänheten och domstolens första instans. I fallet 

Johnson v. Calvert lades fokus mest på surrogatkontraktet och det faktum att 

surrogatmodern inte hade genetisk koppling till barnet, medan i fallet med 

Shelly Baker fick hon vårdnad om tvillingarna trots att hon hade genomgått 

fullständigt surrogatmoderskap. Många av dessa fall visar att 

surrogatmödrar som ångrar sig förekommer ideligen och att det därmed är 

viktigt att ha en tydlig reglering som säger vilka intressen som ska väga 

högst och vem som har skyldigheter gentemot barnet.  

Den hänsyn som tas till surrogatmodern är spritt varierande i de olika 

redovisade länderna, dock är utgångspunkten framförallt att surrogatmodern 

inte ska bli utsatt för exploatering och objektifiering. Något som inte lyfts 

fram ofta är den psykologiska påverkan arrangemanget kan ha på kvinnorna 

och hur detta bör hanteras. Den enda långvariga studie som förekommit 
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rörande detta inkluderade endast 34 surrogatkvinnor där ingen upplevde 

ånger eller depressiva tankar ett år efter födseln. Att detta ska vara den enda 

studie som grundar en legalisering verkar orimligt då det uppenbarligen 

förekommer en hel del kvinnor som ångrar sig, knyter an till barnet och 

drabbas av depression, något som redovisas av bl.a. Ekman och Merrick 

samt av de rättsfall som framförts. Samtidigt har varje individ rätt till 

självbestämmande och om en kvinna anser att hon kan hantera situationen är 

det svårt att motivera varför staten ska förbjuda henne att agera som 

surrogatmoder. 

I och med de risker som förekommer med surrogatmoderskap kan det anses 

något tveksamt om arrangemanget bör tillåtas, emellertid kommer 

problemen inte försvinna endast för att det blir illegalt i landet och dessutom 

kan rättssäkerheten drabbas om Sverige fortsätter med det otydliga 

bemötande som rättsväsendet har idag. Därför bör en noggrann och 

genomtänkt reglering införas som tar hänsyn till alla parters intressen och 

rättigheter. Av de former som finns tyder mycket på att det altruistiska 

surrogatmoderskapet är mest godtagbart och genom att införa SMER:s 

förslag med lämplighetsprövning garanteras större säkerhet kring 

arrangemanget. Dock borde fler vetenskapliga studier genomföras angående 

de långvariga psykologiska effekterna på surrogatmödrar så att det blir 

tydligt vilken påverkan arrangemanget verkligen har.  

Avslutningsvis är det en svår avvägning att göra mellan rätten till 

självbestämmande och statens skyldighet att skydda både individer och 

samhället. I och med att den allmänna välfärden till stor del är statens ansvar 

och att depression idag anses vara en folksjukdom i landet kan en 

inskränkning som begränsar självbestämmande troligtvis motiveras i 

surrogatmoderskap. Detta är dock något mer fördjupande än vad som 

behandlats i denna uppsats och frågan lämnas därmed endast 

uppmärksammad. 
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