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Förkortningar 

Act 1985 - Surrogacy Arrangements Act 1985 (England) 

Barnkonventionen - FN:s konvention om barnens rättigheter, antagen av FN:s 

generalförsamling 20 november 1989 

Bet. - Betänkande 

Dir. - Direktiv 

Europakonventionen - Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga 

rättigheterna och de grundläggande friheterna, undertecknad 4 november 1950 i Rom, 

ändrad genom protokoll nr. 11 och 14 

FB - Föräldrabalk (SFS 1949:381) 

GCC- Greek Civil Code, 3089/2002 Medically Assisted Human Reproduction 

(Grekland) 

Haagkonventionen - Haagkonventionen av den 29 maj 1993 om skydd av barn och 

samarbete i internationella adoptioner 

HD - Högsta domstolen 

HEFA 1990 - Human Fertilisation and Embryology Act 1990 (England) 

HEFA 2008 - Human Fertilisation and Embryology Act 2008 (England) 

HovR - Hovrätten 

IVF - In vitro fertilisering  

LAMAR - Law 3305/2005 on Application of Medically Assisted Reproduction 

(Grekland) 

LGI - Lag (2006:351) om genetisk integritet m.m. 

NJA - Nytt juridiskt arkiv  

Prop. - Proposition 

RB - Rättegångsbalk (SFS 1942:740) 

RFSL - Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas och transpersoners rättigheter 

SMER - Statens medicinsk-etiska råd 

SMER 2013:1 - Rapport Assisterad befruktning - etiska aspekter 

SFB - Socialförsäkringsbalk (SFS 2010:110) 

SOU - Statens offentliga utredningar 

TR – Tingsrätten 
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Definitioner 

Altruistiskt surrogatmödraskap - innebär att surrogatmödraskap genomförts utan 

ersättning, alternativt endast ersättning i reparativt syfte för att täcka eventuella utgifter 

till följd av graviditeten 

 

Assisterad befruktning - samlingsbegrepp för medicinska åtgärder som används i syfte 

att avhjälpa barnlöshet 

 

Biologiskt moderskap - erhåller den kvinna som bär och föder fram ett barn 

 

De tilltänkta föräldrarna/fadern/modern - alternativ benämning beställande par/part, 

de par eller den person som tar initiativ till ett surrogatarrangemang för att få barn 

 

Det resulterande barnet - det barn som föds av surrogatmodern som ett resultat av 

surrogatarrangemanget 

 

Donator - den person som donerar sina ägg eller spermier för att de ska användas vid 

assisterad befruktning utan avsikt att bli förälder 

 

Fullständigt surrogatmödraskap - alternativ benämning genuint surrogatmödraskap, 

innebär att de befruktade könscellerna kommer från de tilltänkta föräldrarna eller en 

extern donator, surrogatmodern får då bara en biologisk koppling till barnet, inte en 

genetisk 

 

Genetiskt föräldraskap/faderskap/moderskap - erhåller de personer som lämnat det 

genetiska material som resulterat i ett barns födelse 

 

Heminsemination - alternativ benämning privat insemination, en insemination som 

utförs privat mellan individer utan hjälp eller medverkan av det nationella 

sjukvårdssystemet 

 

Insemination - en assisterad befruktningsmetod som innebär att kvinnans ägg befruktas 

genom att spermier förs in i kvinnan vaginalt, på konstgjord väg 



 

                                                              6 

 

In vitro fertilisering - alternativ benämning provrörsbefruktning, en assisterad 

befruktningsmetod som innebär att kvinnans ägg befruktas utanför kroppen 

 

Juridiskt föräldraskap/faderskap/moderskap - alternativ benämning rättsligt 

föräldraskap/faderskap/moderskap, erhåller de personer eller den ensamstående som 

rättsligt sett är föräldrar/förälder till ett barn 

 

Kommersiellt surrogatmödraskap - innebär att surrogatmödraskap genomförts i 

vinstsyfte för surrogatmodern, utgifter utöver de faktiska ersätts av de tilltänkta 

föräldrarna  

 

Partiellt surrogatmödraskap - innebär att surrogatmoderns eget ägg blivit befruktat 

och således får hon en genetisk och en biologisk koppling till det resulterande barnet 

 

Socialt föräldraskap/faderskap/moderskap - erhåller de eller den som tar hand om ett 

barn som en förälder utan att ha en genetisk eller biologisk koppling till barnet 

 

Surrogatarrangemang - syftar till processen kring surrogatmödraskap i sin helhet 

 

Surrogatmoder/mor/mamma - alternativ benämning värdmoder, den kvinna som bär 

och föder ett barn med den förutbestämda avsikten att överlämna det till de tilltänkta 

föräldrarna efter födseln 

 

Surrogatmödraskap - alternativ benämning surrogatmoderskap, kontrakterade 

havandeskap och värdmoderskap, assisterad befruktningsmetod som innebär att en 

kvinna bär och föder ett barn åt ett par eller en ensamstående med avsikten att 

föräldraskapet ska övergå efter födseln 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

Ofrivilligt barnlösa pars berättelser vittnar om en känsla av tomhet och misslyckande.1 
Även ensamstående kvinnor och män kan uppleva stor barnlängtan. Idag finns åtskilliga 

sätt för ofrivilligt barnlösa att övervinna sin saknad efter barn. Det är enligt svensk rätt 

både möjligt att genomgå inseminering och in vitro fertilisering (nedan IVF). Även 

adoption är en tänkbar väg bort från den ofrivilliga barnlösheten. Dessa metoder har 

dock visat sig sämre lämpade för kvinnor som av medicinska skäl inte kan bära eller 

föda fram ett barn och samkönade par mellan män som på grund av sin sexuella 

läggning har svårt att adoptera.2 

En metod som kan hjälpa samkönade par mellan män och kvinnor som inte kan bli 

gravida eller genomgå en graviditet är surrogatmödraskap. Surrogatmödraskap har blivit 

ett allt mer populärt alternativ för ofrivilligt barnlösa par eller ensamstående som vill 

uppfylla sin dröm om att bli föräldrar.3 Metoden är inte uttryckligen förbjuden i svensk 

rätt men förfarandet förhindras på flera sätt av regelverket.4 Svenskar som åker 

utomlands för att få barn genom surrogatmödraskap får inte sällan handskas med 

oförutsedda juridiska problem. Trots detta minskar inte gruppen som tar till 

surrogatmödraskap som utväg för sin ofrivilliga barnlöshet. Enligt en undersökning från 

Socialstyrelsen hade minst 100 svenska barn tillkommit genom surrogatmödraskap 

utomlands mellan åren 2007 och 2012.5 Undersökningen fångar bara upp familjer som 

har haft anledning att ha kontakt med kommunen avseende surrogatmödraskapet och 

kan därför betraktas som en underdrift.6 Mörkertalet är troligen mycket stort. 

De senaste åren har en debatt förts om huruvida surrogatmödraskap bör tillåtas i 

Sverige eller inte. Frågan är komplicerad och berör bland annat flera grundläggande 

etiska ställningstaganden gällande reproduktiv autonomi, självbestämmande och 

integritet, respekten för människovärdet samt principen om barnets bästa. Statens 

medicinsk-etiska råd (nedan SMER) har i många år ansett att surrogatmödraskap är en 

                                                 
1 Socialstyrelsen, Att bli förälder till ett barn som redan finns (2007), s. 25. 
2 Homosexuella tillåts sedan 1 februari 2003 adoptera men adoptionscentrum har idag (2015) inget 
samarbete med länder som tar emot ansökningar från samkönade par. 
3 Stoll, Surrogacy Arrangements and Legal Parenthood, s. 31. 
4 Se nedan avsnitt 2.4. 
5 Socialstyrelsen, Utredare Gunilla Söderström, Surrogatmödraskap - enkät 2012. 
6 Stoll, Surrogacy Arrangements and Legal Parenthood, s. 238. 
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oetisk metod att få barn på. I och med rapporten Assisterad befruktning - etiska aspekter 

(nedan SMER 2013:1) öppnar rådet däremot upp för att tillåta en altruistisk form av 

surrogatmödraskap i Sverige. Debatten tycks ha svängt och flera intressegrupper i 

samhället ställer sig positiva till att denna form av assisterad befruktning ska tillåtas.7  

Kommersiella arrangemang anses dock fortfarande verka exploaterande.8 Dessutom 

anses det kunna strida mot människovärdesprincipen eftersom surrogatmodern initialt 

används som ett medel för att lösa barnlösa personers problem.9 Hur den svenska 

lagstiftaren bör se på surrogatmödraskap är en aktuell fråga i en pågående debatt som 

grundar sig på faktiska problem i samhället. Frågan är vad ett altruistiskt 

surrogatarrangemang egentligen består av och om skillnaderna från ett kommersiellt 

arrangemang är så stora som det vid en första anblick verkar.  

 

1.2 Syfte 

Framställningen syftar till att analysera och undersöka altruistiskt surrogatmödraskap. 

Undersökningen berör både surrogatmödraskap i allmänhet, men altruistisk 

surrogatmödraskap och SMER:s förslag på reglering i synnerhet. Dessutom ska 

lagstiftningen gällande altruistiskt surrogatmödraskap i England och Grekland lyftas 

fram och en undersökning göras av vad regleringen lett till där. Målet med uppsatsen är 

inte att besvara frågan om Sverige bör legalisera surrogatmödraskap, utan att peka på 
möjliga konsekvenser av en legalisering av altruistiskt surrogatmödraskap, inte minst 

med tanke på lagens normgivande kraft. 

Uppsatsen syftar också till att mer generellt fördjupa debatten om altruistiskt 

surrogatmödraskap. Förhoppningen är att luckor i argumentationen ska belysas och att 

komplexiteten i frågan tydligt ska framträda. 

 

 

 

                                                 
7 En förespråkare är bland annat organisationen RFSL. 
8 SMER 2013:1, s. 171. 
9 SMER 2013:1, s. 171. 
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1.3 Frågeställningar 

I SMER:s rapport 2013:1 föreslås som ovan tagits upp att altruistiskt 

surrogatmödraskap bör tillåtas.10 Både utifrån den rapporten och i direktiv 2013:70 som 

föreslår en utredning av surrogatmödraskap intas däremot inställningen att 

kommersiella arrangemang inte ska tillåtas. Hur surrogatmödraskap bör regleras är en 

svår fråga. En reglering måste ta hänsyn till berörda parter och inte skapa fler problem 

än den löser. I spåren av SMER:s förslag är följande frågor relevanta att besvara: 

- Vad innebär altruistiskt surrogatmödraskap? 

- Hur har altruistiskt surrogatmödraskap reglerats i England och Grekland och vad har 

det gett för resultat? 

- Vad kan en reglering av altruistiskt surrogatmödraskap få för konsekvenser för de 

berörda parterna? 

 

1.4 Metod och material 

Den valda metoden för framställningen är rättsdogmatisk metod. Eftersom 

surrogatmödraskap inte är reglerat inom svensk rätt är mängden rättskällor på området 

begränsad. Materialet omfattar därför annan aktuell författning och därtill de övriga 

rättskällorna förarbeten, praxis och doktrin. Rättskällorna är använda såsom den 

traditionella rättskällehierarkin föreskriver.  

För att undersöka det valda ämnet har det varit nödvändigt att inte enbart botanisera 

i renodlad juridisk doktrin utan även källor från andra discipliner har varit relevanta. 

Surrogatmödraskap inbegriper nämligen en rad frågor om vad som är etiskt godtagbart, 

vilket för en givande analys måste hållas isär från vad som är juridiskt tillåtet.11 Vad 

som är etiskt godtagbart har i framställningen undersöks med hjälp av källor inom 

filosofi, etik och psykologi.  

Då det saknas reglering av surrogatmödraskap i Sverige har det varit av intresse att 

hämta inspiration och vägledning från utländsk rätt för att få en uppfattning om vilka 

konsekvenser en lagstiftning kan ge upphov till. Inspirationen är hämtad från 

regleringen av surrogatmödraskap i England och Grekland. Valet är motiverat dels av 

                                                 
10 Se ovan avsnitt 1.1. 
11 SMER 2013:1, s. 105. 
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mängden tillgängliga av källor på området, dels på grund av de intressanta skillnaderna 

mellan hur dessa länder valt att reglera altruistiskt surrogatmödraskap. 

De deskriptiva delarna i framställningen syftar till att beskriva tillgänglig reglering 

och tillgänglig medicinsk teknik på området. Utöver detta har målet varit att så långt 

som möjligt föra en löpande analys. Slutligen ska det påpekas rättsvetenskapliga texter 

kräver att skrivandet är tätt sammanslutet med teori varför metoden till stor del består av 

själva skrivandeprocessen. 

 

1.5 Avgränsning 

Uppsatsen berör främst svensk nationell rätt eftersom ämnet är valt på grund av en 

eventuell ny svensk lagreglering. Utländsk rätt berörs endast i de delar där 

internationella konventioner är av betydelse för sammanhanget och i de avsnitt där 

inspiration hämtas från utländsk lagstiftning.  

Undersökningen siktar in sig på altruistiskt surrogatmödraskap. Det altruistiska 

surrogatmödraskapet undersöks utifrån de tilltänkta föräldrarna, barnet och 

surrogatmoderns intressen. Utifrån de tilltänkta föräldrarnas intresse undersöks vilka 

konsekvenser en legalisering av altruistiskt surrogatmödraskap kan tänkas ha för deras 

handlande. Utifrån barnets intresse undersöks hur väl principen om barnets bästa kan 

upprätthållas vid en reglering av altruistiskt surrogatmödraskap. Utifrån 

surrogatmoderns intresse undersöks hennes självbestämmanderätt, exploateringsrisken, 

samt psykologiska aspekter. 

Även om avgränsningen har gjorts för att undersöka altruistiskt surrogatmödraskap 

berörs i viss utsträckning kommersiellt surrogatmödraskap eftersom de två metoderna 

naturligen jämförs med varandra. En jämförelse görs även mellan adoption och 

altruistiskt surrogatmödraskap för att fördjupa diskussionen om förbudet att köpa barn. 

Endast omständigheter som är relevanta för en eventuell framtida reglering i Sverige tas 

upp, varför många problem som idag kan uppstå för svenskar som söker sig utomlands 

endast berörs ytligt eller helt bortses ifrån. 

Eftersom de personer som söker sig till surrogatmödraskap som en utväg från 

ofrivillig barnlöshet i de flesta fall är heterosexuella par12 görs beskrivningarna i 

                                                 
12 Ekman, Varat och varan, s. 151. 
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uppsatsen utifrån dylika fall om inget annat framkommer. Valet är gjort för att 

underlätta skrivandet och i de fall reglerna skiljer sig åt beträffande andra fall tas dessa 

upp särskilt. 

 

1.6 Kapiteldisposition 

Kapitel 1: Framställningens första kapitel avser att presentera målet och angreppssättet 

för uppsatsen. Här presenteras bakgrunden till frågeställningen, syftet, avgränsningen 

som gjorts, metoden och materialet som använts, disposition samt centrala begrepp. 

Kapitel 2: Kapitlet syftar till att ge nödvändig bakgrund till ämnet och tar upp både 

praktiska och juridiska utgångspunkter. Gällande reglering presenteras samt 

lagstiftarens inställning under åren och problemen som idag uppstår på grund av det 

oreglerade området. Här berörs särskilt det hittills enda svenska rättsfallet gällande 

surrogatmödraskap.  

Kapitel 3: I kapitel tre fördjupas framställningen genom en undersökning av det 

altruistiska surrogatmödraskapet. Begreppet altruism klargörs och vidare förs en 

diskussion gällande relevanta etiska frågor på området. Vidare undersöks vad 

altruistiskt surrogatmödraskap innebär avseende frågan om ersättning. En jämförelse 

med adoption och vederlagsförbudet görs för att peka på lagstiftning som försöker 

förhindra handel med barn. Kapitlet fortsätter med en analys av vilka krav som kan 

ställas på inblandade parter i ett surrogatarrangemang. 

Kapitel 4: För att undersöka möjliga alternativ och följder därav inför en eventuell 

framtida reglering av området hämtar jag inspiration från engelsk och grekisk rätt. 

Gällande lagstiftning av altruistiskt surrogatmödraskap i de båda länderna presenteras 

och analyseras och i slutet av kapitlet görs en jämförelse där för- och nackdelar 

diskuteras.  

Kapitel 5: Det näst sista kapitlet ägnas åt en djupare analys av de förslag SMER föreslår 

gällande altruistiskt surrogatmödraskap i rapporten 2013:1. Analysen är uppdelad efter 

de berörda parterna; de tilltänkta föräldrarna, surrogatmoder och det resulterande barnet.  

Kapitel 6: Kapitel sex rundar av framställningen genom att ringa in altruistiskt 

surrogatmödraskap jämfört med kommersiellt. Till sist förs en avslutande diskussion 
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om vilka slutsatser som kan dras av framställningen och vad som bör vara vägledande i 

arbetet med en eventuell framtida reglering. 

 

1.7 Begrepp 

I anslutning till definitionslistan ovan ska för att göra framställningen tydligare 

begreppet surrogatmödraskap klargöras, samt andra centrala begrepp. I litteraturen 

finns en tendens att använda orden surrogatmödraskap och surrogatmoderskap som 

synonymer. Skillnaden kan tyckas irrelevant men eftersom betydelsen av mödraskap 

och moderskap skiljer sig åt finns det en poäng att hålla dessa ord isär. Med moderskap 

och modrande avses det kvinnor gör när de tar hand om sina barn. Mödraskap och 

mödrande avser istället de biologiska aspekter som krävs för att barnet ska överleva. 

Begreppet surrogatmödraskap lämpar sig bättre då det syftar till en kvinna som bär ett 

barn med avsikten att lämna bort det. Därför är det denna term jag avser att använda när 

jag syftar på själva frambärandet av barnet.13 

För att variera språket något använder jag benämningarna surrogatmoder, 

surrogatmor och surrogatmamma när jag syftar på den kvinna som bär barnet i den 

tilltänkta moderns ställe. Termen Surrogatskap håller jag mig däremot ifrån eftersom 

ordet inte tar hänsyn till att det krävs en kvinna för att bära fram ett barn.14 När jag talar 

om hela den process som surrogatmödraskap innefattar, använder jag begreppet 

surrogatarrangemang. 

För att undvika att framställa barnet som en handelsvara har jag valt att använda 

begreppet de tilltänkta föräldrarna istället för det vanligare ordet beställarna. För mig 

har det varit viktigt att gå in i skrivandeprocessen med ett öppet sinne och utan att ha en 

förutfattad mening om vad som är rätt och fel. De tilltänkta föräldrarna är enligt min 

uppfattning en mer neutral benämning än ordet beställarna, men det hela är naturligtvis 

en smaksak. 

Till sist ska skillnaden mellan biologisk, genetisk och social förälder klarläggas. 

För att beteckna den som donerat spermier eller ägg och på så sätt bidragit till barnets 

tillkomst används termen genetisk förälder. Vidare är Biologiskt föräldraskap kopplat 

till den kvinna som föder fram ett barn vilket i sin tur ger rättsligt föräldraskap och vilar 

                                                 
13 Jönsson, Det förbjudna mödraskapet, s. 14 f. 
14 Jönsson, Det förbjudna mödraskapet, s. 14 f. 
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på barnets rätt till föräldrar. Social förälder kallas den som tar hand om barnet som sitt 

eget trots att rättsligt föräldraskap saknas.15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
15 Singer, Föräldraskap i rättslig belysning, s. 42 f. 
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2 Surrogatmödraskap och gällande reglering 

2.1 Allmänt om surrogatmödraskap 

Surrogatmödraskap innebär att en kvinna blir gravid genom assisterad befruktning med 

den uttalade avsikten att lämna ifrån sig barnet och låta någon annan bli barnets 

föräldrar efter födseln. Surrogatmodern ingår före graviditeten ett avtal med de tilltänkta 

föräldrarna om att barnet ska överlämnas vid födseln och att surrogatmodern står utan 

rätt att göra anspråk på barnet vad gäller vårdnad och umgänge.16 Till skillnad från 

traditionell adoption har de tilltänkta föräldrarna genom surrogatmödraskap möjlighet 

att få ett eget genetiskt barn. Olika genetiska kopplingar till de tilltänkta föräldrarna är 

möjliga beroende på önskemål och medicinska förutsättningar. I Sverige får 

lagstiftningen tolkas som att surrogatmödraskap är en icke önskvärd företeelse, men 

metoden är däremot tillåten och reglerad i flera andra länder. Många barn har därför 

fötts av en surrogatmor utomlands för att sedan växa upp med de tilltänkta föräldrarna i 

Sverige.17 Efterfrågan finns således även här.  

En av de saker som gör surrogatarrangemang speciella är att det är den enda 

assisterade befruktningsmetoden som kräver en långvarig involvering av en tredje 

part.18 Tillspetsat kan det uttryckas som att surrogatmodern utgör barnets sociala 

förälder de nio månaderna som hon är gravid eftersom hon då tar hand om barnet.19 

Från surrogatmodern krävs även en högre insats än vad som vanligen krävs av tredje 

part vid annan assisterad befruktning såsom insemination och IVF. Hon riskerar både 

fysisk och psykisk ohälsa och dessutom att drabbas av problematik gällande 

ansvarsfördelningen.20 Parter som involveras vid dessa arrangemang är de tilltänkta 

föräldrarna/föräldern, surrogatmodern och hennes familj, eventuella utomstående 

donatorer och det resulterade barnet. 

Politiskt är surrogatmödraskap en vattendelare med mängder av argument både för 

och emot. Särskilt kontroversiellt är kommersiella arrangemang där surrogatmodern 

ersätts ekonomiskt. Kommersiellt surrogatmödraskap får dock sägas vara den vanligaste 

formen av surrogatmoderskap för svenska par som söker sig utomlands i syfte att bli 

                                                 
16 Singer, Barnets bästa, s. 210. 
17 Prop. 2001/02:89, s. 55. 
18 SMER 2013:1, s. 154. 
19 Ekman, Varat och varan, s. 160. 
20 SMER 2013:1, s. 166 f. 
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föräldrar.21 I de fall där de tilltänkta föräldrarna endast står för kostnader knutna till 

surrogatarrangemanget kallas det altruistiskt surrogatmödraskap.  

 

2.2 Partiellt och fullständigt surrogatmödraskap 

Det finns två olika metoder som kan användas vid surrogatmödraskap beroende på vilka 

medicinska förutsättningar som föreligger och vad de inblandade parterna vill uppnå. 

Ingreppen skiljer sig åt dels gällande hur komplicerade de är och dels gällande vilken 

genetisk koppling de inblandade parterna får till det resulterande barnet. 

När surrogatmoderns egna ägg befruktas inuti kroppen genom insemination kallas 

det partiellt surrogatmödraskap.22 Om den tilltänkta mamman inte kan använda sina ägg 

eller om de tilltänkta föräldrarna är ett homosexuellt par mellan män, kan 

surrogatmoderns ägg användas. Partiellt surrogatmödraskap är den enklaste metoden 

rent medicinskt. I det fallet får surrogatmodern en genetisk och en biologisk koppling 

till barnet och endast en av de tilltänkta föräldrarna blir genetisk förälder till barnet. Det 

går även att tänka sig att den tilltänkta föräldern är en ensamstående man. I så fall kan 

hans spermier användas för insemination precis som i fallet med par. 

När ett ägg som inte är surrogatmoderns befruktas utanför kroppen och förs in i 

surrogatmoderns livmoder för att utvecklas till ett barn kallas det fullständigt 

surrogatmödraskap.23 Både ägg och spermier kan då komma från de tilltänkta 

föräldrarna vilket ger ett helt eget genetiskt barn där surrogatmodern endast är biologisk 

mor. Eftersom ingen av könscellerna kommer från surrogatmodern måste hon genomgå 
IVF-behandling vilket är en mer komplicerad befruktningsmetod än insemination.24 Om 

mannens eller kvinnans spermier respektive ägg saknas, är för få eller av någon 

anledning inte är funktionsdugliga, eller de tilltänkta föräldrarna är ett homosexuellt par 

kan en donator användas. I ett sådant fall är barnet genetiskt kopplat till en av de 

tilltänkta föräldrarna och en utomstående donator medan surrogatmodern fortfarande 

endast är biologisk mor till barnet. Detsamma gäller om den tilltänkta föräldern är en 

ensamstående kvinna. 

                                                 
21 SMER 2013:1, s. 160. 
22 SMER 2013:1, s. 155. 
23 SMER 2013:1, s. 155. 
24 SMER 2013:1, s. 161. 
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2.3 Lagstiftarens inställning 

I bilagan till en proposition från 1984 nämns att surrogatmödraskap ska tas upp och 

utredas i ett senare sammanhang.25 Sedan dess har surrogatmödraskap diskuterats i olika 

förarbeten, men hittills har som tidigare nämnts ingenting lett till någon lagreglering.26 

Flera skäl har anförts mot att tillåta surrogatmödraskap i Sverige. I en statlig 

utredning gällande insemination menar utredaren att surrogatmödraskap står i strid med 

principen att det inte får lämnas eller utfästas något vederlag vid adoption. Förfarandet 

skapar även problem eftersom det förutsätter att någon annan än den gravida kvinnan 

själv ska ha bestämmanderätt över barnet redan på fosterstadiet. En annan förutsättning 

som strider mot gällande rättsgrundsatser är att det juridiska avtalet mellan de tilltänkta 

föräldrarna och surrogatmodern ska ta över de lagstadgade bestämmelserna om 

adoption. Vidare anförs att det förutom juridiska problem föreligger psykologiska, 

medicinska och sociala sådana och att verksamheten förutsätter ett köpslående om barn 

som inte är etiskt försvarbart. Argumentet att metoden kunde hjälpa många barnlösa att 

bli föräldrar ansågs inte tillräckligt tungt vägande.27 

I en proposition från 2001 avvisas surrogatmödraskap på grund av att det är etiskt 

oförsvarbart. Det påpekas att surrogatmödraskap kan medföra svåra problem till 

exempel om surrogatmodern ångrar sig. Eftersom barnet ofrivilligt är indragen i 

konflikten är en sådan risk extra problematisk. Då en annan kvinna används som medel 

för att lösa det barnlösa parets problem är förfarandet heller inte förenligt med 

människovärdesprincipen enligt propositionen.28 

Gemensamt för uttalandena i förarbetena ovan är att ingen undersökning görs av på 
vilket sätt surrogatmödraskap är etiskt oförsvarbart eller på vilket sätt det strider mot 

människovärdesprincipen. Ingen ingående argumentation förs utan argument emot 

surrogatmödraskap radas upp utan närmare förklaring.  

Något som tycks ha påverkat lagstiftarens inställning genom åren är att SMER 

förhållit sig restriktiv till metoden och menat att surrogatmödraskap är en oetisk 

företeelse.29 I och med rapporten SMER 2013:1 från 2013 ändrade som tidigare nämnts 

                                                 
25 Prop. 1984/85:2, s. 44. 
26 Se bl.a. SOU 1985:5, s. 49 ff.; prop. 1987/88:160, s. 28.; prop. 2001/02:89, s. 55.; bet. 2001/ 02:SoU16, 
s. 16 f.  
27 SOU 1985:5, s. 49 f. Se även prop. 1987/88:160, s. 14 och 28. 
28 Prop. 2001/02:89, s. 55. Se även bet. 2001/02:SoU16, s. 16 f. 
29 SMER Assisterad befruktning: synpunkter på vissa frågor i samband med befruktning utanför kroppen 
(1995). 
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emellertid SMER inställning.30 I rapporten tar SMER ställning för att en viss form av 

altruistiskt surrogatmödraskap skulle kunna vara acceptabel ur etisk synvinkel. Till följd 

av rapporten tillsattes en utredning av Justitiedepartementet med syfte att bland annat 

utreda om altruistiska surrogatmödraskap ska tillåtas i Sverige.31 Resultatet av 

utredningen kommer senast presenteras den 24 juni 2015, men direktivets inriktning och 

rapporten från SMER ger indikationen att Sverige i framtiden kommer tillåta altruistiska 

surrogatarrangemang.32 Som visat finns det således mycket som tyder på att 

lagstiftarens ändrat inställning till surrogatmödraskap. 

 

2.4 Gällande reglering 

Som nämnts ovan är surrogatmödraskap inte uttryckligen förbjudet i svensk rätt.33 

Någon kriminalisering har inte ansetts nödvändig eftersom det har ifrågasatts om en 

straffsanktion skulle vara ett effektivt medel för att motverka fenomenet.34 Att använda 

surrogatmödraskap som ytterligare en metod för assisterad befruktning i Sverige 

försvåras istället genom annan reglering. Enligt svensk rätt får befruktning utanför 

kroppen endast ske i de fall som sedan 1 juli 2006 anges i lag (2006:351) om genetisk 

integritet m.m. (nedan LGI). Surrogatmoderskap ingår inte bland de fall som är tillåtna 

enligt lagen och metoden får i enlighet med de bestämmelser som reglerar assisterad 

befruktning i LGI 6–7 kap. inte tillämpas inom hälso- och sjukvården. LGI 7 kap. 3 § 
föreskriver att befruktning genom IVF endast får ske om kvinnan är gift eller sambo och 

har makens eller sambons samtycke. Dessutom måste makens eller sambons spermier 

användas om ägget kommer från någon annan än kvinnan själv. Det framgår även av 

LGI 8 kap. 5 § att den som vanemässigt eller i vinstsyfte överträder 7 kap. 3 § riskerar 

straffsanktion. Vad gäller insemination föreskriver LGI 6 kap. 1–4 §§ att kvinnan ska 

vara gift eller sambo, ha makens eller sambons samtycke, genomgå en 

lämplighetsprövning och överlåta till läkaren att välja en lämplig spermadonator. Enda 

möjligheten att genomföra ett surrogatarrangemang i Sverige är således att med 

                                                 
30 Se ovan avsnitt 1.1. 
31 Dir. 2013:70. 
32 Dir. 2013:70, s. 1 ff. och SMER 2013:1, s. 154 ff. Se även Stoll, Surrogacy Arrangements and Legal 
Parenthood, s. 317 f. 
33 Se ovan avsnitt 1.1. 
34 Prop. 2001/02:89, s. 55. 
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samtliga inblandades samtycke genomföra en heminsemination och sedan överföra 

föräldraskapet.35 

En annan sak som kan ses som ett hinder mot surrogatarrangemang inom svensk 

rätt är fastställandet av moderskap. Inom svensk rätt har det länge funnits en oskriven 

presumtion om att den kvinna som föder ett barn är barnets mamma, även i juridisk 

mening.36 I och med utvecklingen av assisterad befruktning och äggdonation uppstod en 

osäkerhet och för tydlighetens skull lagstadgades moderskapspresumtionen i FB 1 kap. 

7 §. Den lagstadgade presumtionen gäller vid äggdonation och stadgar att den födande 

kvinnan efter äggdonation är att ses som barnets mor. Moderskapspresumtionen innebär 

att om en surrogatmoder utomlands genomgått ett fullständigt surrogatmödraskap 

kommer hon utan förehavanden ses som barnets mor enligt svensk rätt. De tilltänkta 

föräldrarna har som följd endast möjlighet att gemensamt bli föräldrar till barnet i de 

fall mannen har en genetisk koppling till barnet, dock inte vid tiden för födseln.37 Om 

den tilltänkta fadern har en genetisk koppling till barnet kan han bekräfta faderskapet, 

vilket i dessa sammanhang oftast kräver att ett DNA-test genomförs hos Socialstyrelsen, 

och därefter få ensam vårdad.38 Förfarandet förutsätter surrogatmoderns samtycke. För 

att kvinnan i paret ska bli barnets mor krävs enligt FB 4 kap. 3 § att hon adopterar, 

vilket beviljas så länge det enligt FB 4 kap. 6 § anses vara till barnets fördel. Det 

förfarandet förutsätter surrogatmoderns och bägge de tilltänkta föräldrarnas samtycke, 

vilket visat sig ha stark förankring i det svenska rättssystemet.39 Om surrogatmodern 

ångrar sig och inte vill ge ifrån sig barnet kan adoptionen inte genomföras. Om den 

tilltänkta modern ångrar sig kvarstår surrogatmodern som barnets mor. Om pappan 

bekräftat faderskapet men vägrar samtycka till att den tilltänkta modern får adoptera 

kvarstår surrogatmodern som mamma till barnet. Stor osäkerhet kring barnets 

familjesituation kan således föreligga både före och efter barnet har fötts.  

Lagstiftaren har som ovan visats på flera olika sätt motsatt sig surrogatmödraskap 

utan att någon egentligen utredning av frågan företagits. På grund av regleringen i LGI 

och FB förhindras förfarandet och uttalandena i förarbetena från åttio- och början på 
tvåtusentalet talar sitt tydliga språk; surrogatmödraskap är etiskt oförsvarbart. Nedan 

                                                 
35 Stoll, Surrogacy Arrangements and Legal Parenthood, s. 31. 
36 I enlighet med det latinska uttrycket Mater semper certa est (Det är alltid säkert vem som är modern). 
37 Är de tilltänkta föräldrarna ett homosexuellt par mellan kvinnor eller en ensamstående kvinna (något 
som torde vara mycket sällsynt) är det således inte möjligt. 
38 Singer, ”Mater semper certa est?”, s. 425. 
39 NJA 2006 s. 505. Se även nedan avsnitt 2.6. 
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ska en genomgång göras av några av de problem som oviljan att reglera metoden har 

lett till. 

 

2.5 Problem till följd av det oreglerade området 

2.5.1 Allmänt 

De som försöker få barn genom surrogatmödraskap väljer oftast att vända sig till länder 

som tillåter kommersiella arrangemang för att det utifrån deras perspektiv kan framstå 
som enklare.40 Den svenska oviljan att reglera situationen kan leda till en rad problem. 

Under detta avsnitt har jag inte som ambition att redovisa alla problem uttömmande 

utan jag ska endast kortfattat beröra vad som kan hända till följd av nuvarande rättsläge. 

För det första kan avtalet mellan surrogatmodern och de tilltänkta föräldrarna 

ifrågasättas. Avtalet kan strida mot grundläggande principer om bland annat intrång i 

människans självbestämmande och handel med barn.41 För att säkerställa att 

surrogatmodern inte skadar barnet genom att leva osunt är hennes livsstil ofta 

kontrollerad i avtalet. Avtalets verkan kan därför ifrågasättas med anledningen av den i 

svensk rätt utvecklade principen om avtals ogiltigt till följd av pactum turpe. Motsatsen 

har dock hävdats och åsikten lyfts fram att avtal om surrogatmödraskap i normalfallet 

inte strider mot god sed eller andra ogiltighetsgrunder.42 Här kan påminnas att avtalets 

utformning ska utredas mer nedan under avsnitt 3.3. 

För det andra kan svårigheter uppstå när barnet är fött och de tilltänkta föräldrarna 

ska ta med barnet till Sverige. Ett problem kan vara att slå fast vilket lands lag som ska 

tillämpas gällande frågor om fader- och moderskap.43  Föräldraskapet har stor betydelse 

vid bland annat ansökningar om medborgarskap, uppehållstillstånd och pass. Barnets 

familjerättsliga situation kan vidare vara osäker på grund av att de svenska reglerna 

gällande föräldraskap och adoption inte är anpassade för ett sådant förfarande.44 Även 

de tilltänkta föräldrarna kan ha svårt att i förväg överblicka alla eventualiteter och turer 

som de måste gå igenom för ett lyckat arrangemang. Av dem borde det däremot 

                                                 
40 SMER 2013:1, s. 160. 
41 Singer, Barnets bästa, s. 83. 
42 Jönsson, Det förbjudna mödraskapet, s. 75 och Satz, Markets in women’s Reproductive labor, s. 125 f. 
43 Dir. 2013:70, s. 11. 
44 Se ovan avsnitt 2.5. 
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förväntas att en mycket noggrann undersökning görs innan surrogatarrangemanget 

inleds. 

En reglering som helt förbjuder surrogatmödraskap skulle förmodligen inte hindra 

människor från att ingå avtal om surrogatarrangemang utomlands eller lösa problemen 

som idag kan uppstå till följd av detta.45 Ur barnens perspektiv är det däremot viktigt att 

tydliga regler finns för att förhindra den osäkra situation som dagens oreglerade område 

kan innebära. Med detta sagt är det emellertid inte säkert att ett rättsligt tillåtande av 

surrogatmödraskap i Sverige är lösningen. Något måste dock göras för att de barn som 

idag föds genom surrogatmödraskap tillförsäkras en lika säker familjesituation som 

andra barn har rätt till. 

 

2.5.2 Det enda svenska rättsfallet om surrogatmödraskap 

För att illustrera ytterligare problem ska det enda svenska rättsfall som berör 

surrogatarrangemang tas upp. I NJA 2006 s. 505 tog arrangemanget en oväntad 

vändning när adoptionsförfarandet skulle genomföras. Även om omständigheterna i 

fallet inte hör till de vanliga visar det ändå på vilka konsekvenser den nuvarande 

svenska lagstiftningen kan få. 

Bakgrunden till fallet var att ett svenskt par vänt sig till mannens syster och bett 

henne ställa upp som surrogatmor genom fullständigt surrogatmödraskap. Altruistiska 

surrogatarrangemang var under den tiden oreglerade i Finland varför befruktningen 

skedde där. Systern bar barnet åt paret i Sverige och lämnade enligt avtal över det till 

paret efter födseln. Mannen blev med hjälp av systerns samtycke ensam 

vårdnadshavare, men inte förrän ett år efter att barnets födelse ansökte kvinnan om att få 
adoptera. I Tingsrätten godtogs adoptionen i enlighet med bestämmelserna i FB efter 

pappans samtycke. Samtycket återkallades dock och beslutet överklagades till 

hovrätten. Det tidigare adoptionsbeslutet avslogs där eftersom samtycke saknades. 

Kvinnan överklagade till HD och yrkade att domstolen skulle ändra hovrättens 

beslut och låta henne adoptera barnet. Vidare yrkade hon att hon skulle förklaras vara 

mor till barnet. Kvinnan menade i domstolen att det stred mot barnkonventionen att 

beröva barnet sin verkliga mor.  

                                                 
45 Singer, ”Mater semper certa est”?, s. 430. 
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Domstolen konstaterade först att frågan om fastställande av moderskap inte kunde 

prövas. Majoriteten av domstolens ledamöter förklarade sedan att surrogatmödraskap 

inte är tillåtet enligt svensk rätt. Vidare konstaterades att kvinnan som fött barnet, det 

vill säga surrogatmodern, var att anses som barnets mor i enlighet med 

moderskapspresumtionen. Adoptionsansökan avslogs sedan till följd av att samtycket 

hade återkallats vilket HD ansåg stämma överens med samtyckeskravet i praxis, NJA 

1973 s. 62, samt artikel 21 (a) i Barnkonventionen.  

En minoritet av ledamöterna i domstolen höll däremot inte med. Minoriteten 

började med att undersöka om det överhuvudtaget var möjligt att föra en talan om saken 

när ansökan om adoption kunde ses som en begäran om rättsordningens stöd för att 

erhålla rättslig verkan av surrogatmödraskap. Eftersom omständigheterna i fallet var 

sådana att de inte passade in på sanktionsbestämmelsen i LGI om vinstsyfte eller 

vanemässigt beteende kunde dock en prövning ske.  

Minoriteten betonade i högre grad barnperspektivet än vad majoriteten hade gjort 

beträffande adoptionsfrågan. De menade att om inte den tilltänkta modern beviljades 

adoption skulle hon sakna vårdnadsansvar och därmed även riskera att förlora rätt till 

umgänge med barnet. Att avskära barnets möjligheter att i en framtida tvist om vårdnad 

och umgänge få det prövat om den kvinna som är barnets genetiska moder i 

fortsättningen ska ha vårdnaden ansågs bland annat strida mot artikel 8 i 

Europakonventionen om rätt till skydd för privat- och familjeliv och artikel 3 i 

Barnkonventionen om barnets bästa. Mot denna bakgrund skulle pappans återkallande 

av samtycket bedömas. 

De skiljaktiga menade även att omständigheterna skiljde sig avsevärt från NJA 

1973 s. 62 där det slagits fast att ett adoptionsbeslut fattat av en underrätt ska hävas av 

en högre rätt om föräldern återkallar tidigare samtycke. Eftersom avsikten med 

adoptionen var att uppnå en överensstämmelse mellan det genetiska och faktiskt 

utövade föräldraskapet och det rättsliga föräldraskapet, samt med beaktande av vad som 

anförts om hänsynen till barnets bästa, skulle pappans återkallelse av samtycket inte 

utgöra ett hinder mot adoptionen. Pappan riskerade heller inte att förlora sin rättsliga 

ställning som förälder till barnet. Återkallelsen skulle dock beaktas vid bedömningen av 

om det var lämpligt att en adoption ägde rum. En avvägning gjordes mellan att kvinnan 

hittills fungerat som barnets sociala mor och motiven till samtyckets återkallande. 

Resultatet blev att adoptionen var till fördel för barnet och därmed borde bifallas. 
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Trots att det är möjligt att känna sympati med kvinnan i fallet visar majoritetens 

beslut tydligt att det inte går att frångå vårdnadshavarens samtycke till adoption. 

Samtycke går inte att bortse ifrån även om det är en förutsättning för att både den 

tilltänkta mamman och pappan ska bli föräldrar i juridisk mening. Den genetiska 

modern kan således nekas juridiskt föräldraskap till barnet. Att notera är däremot att 

föredraganden i HD upplyste om möjligheten för kvinnan att väcka talan vid tingsrätten 

om fastställande av moderskap enligt RB 13 kap. 2 § 1 st. Detta skulle, trots utslaget, 

kunna tyda på viss sympati för kvinnans situation hos ledamöterna.  

I doktrin har frågan även ställts om utgången hade blivit annorlunda om det varit 

möjligt för HD att pröva kvinnans yrkande att hon skulle fastställas vara barnets mor. 

Saldeen skriver att yrkandet sannolikt hade bifallits.46 Moderskapspresumtionen i FB 1 

kap. 7 § hade ännu inte trätt i kraft vid tidpunkten för fallet och den oskrivna 

moderskapspresumtionen var möjlig att motbevisa. Saldeen menar att ett bifall troligen 

inte skulle medgivits om fallet uppkommit efter regleringen av 

moderskapspresumtionen.47 Han menar att det i förarbetena uttalades att FB 1 kap. 7 § 
inte bara var ämnad att tillämpas vid äggdonation utan även vid surrogatmoderskap, 

eftersom det även i ett sådant fall är angeläget att fastställa vem som ska anses vara mor 

till barnet.48 Syftet att försöka motverka surrogatarrangemang hade således urholkats 

om moderskapet hade kunnat fastställas i domstol. Risken skulle i så fall därför alltid 

finnas att den tilltänkta modern under dessa omständigheter saknar möjlighet att bli 

förälder till barnet i juridisk mening. Åsikten kan emellertid ifrågasättas.49 Dels framgår 

det inte genom ordalydelsen av FB 1 kap. 7 § att det är fråga om ett bredare förbud. 

Dels motsatte sig Lagrådet uttryckligen ett sådant förbud och efter deras yttranden 

nämndes heller inget mer i lagstiftningsarbetet om att presumtionen även skulle gälla 

vid surrogatarrangemang.50 Rättsläget bör därför tolkas som att presumtionen endast 

avser fall av äggdonation och att det därför möjligen finns en chans för en kvinna i en 

liknande situation att få moderskapet fastställt. 

 

 
                                                 
46 Saldeen, Barn- och föräldrarätt, s. 57 f. 
47 Saldeen, Barn- och föräldrarätt, s. 57 f. 
48 Prop. 2001/02:89, s. 55. 
49 Se bl.a. Stoll, Surrogacy Arrangements and Legal Parenthood, s. 111 f. 
50 Lagrådets yttrande 2001-12-07, Prop 2001/02:89 (Bilaga 4), s. 83. 
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3 Altruistiskt surrogatmödraskap 

3.1 Allmänt om begreppet altruism 

Betydelsen av att handla altruistiskt är att handla för att hjälpa andra på ett osjälviskt 

sätt och utan motiv att erhålla motprestation.51 Begreppet innefattar både viljan att 

utföra den osjälviska handlingen och beteendet som kommer som en konsekvens av 

viljan. Gällande altruism diskuteras ofta frågan vad som är att anse som en äkta 

altruistisk handling.52 Det kan bland annat råda delade meningar om det är äkta 

altruistiskt att göra något utan krav på motprestation bara för att känna sig nöjd med sig 

själv eller för att döva sitt samvete. 

Altruism är något som gärna uppmuntras av samhället vilket kan få negativa 

konsekvenser om vissa förväntas handla altruistiskt.53 Typiskt sett är det kvinnor som 

drabbas av detta synsätt. Det kan leda till negativ exploatering av människor om deras 

vilja att göra det goda utnyttjas.54 Andersson menar emellertid att om altruism leder till 

att någon underordnas så är det fråga om en förvanskning av begreppet altruism.55 Hon 

anser att äkta altruism inte innebär underordning, utan ett autonomt och självsäkert 

utövande av det egna omdömet. 

 

3.2 Etiska frågor kring altruistiskt surrogatmödraskap  

Surrogatmödraskap för med sig en rad etiskt problematiska aspekter vid sidan av de rent 

praktiska och juridiska. Nedan ska några av de etiska frågorna som blir aktuella vid 

altruistiska surrogatmödraskap tas upp för att ge en inblick i varför metoden är svår att 

reglera. Avsnittet tjänar även som en ingång till diskussioner längre fram i uppsatsen. 

En etisk fråga av betydelse är om surrogatmödraskap kan leda till att barn blir till 

handelsvaror?56 Frågan är främst aktuell avseende kommersiellt surrogatmödraskap 

men det även kan bli av intresse vid altruistisk surrogatmödraskap eftersom 

surrogatmödrar även då kan komma att kompenseras, något som diskuteras mer 
                                                 
51 Adrianson, Det kärleksfulla budskapet, s. 108. 
52 Adrianson, Det kärleksfulla budskapet, s. 111. 
53 Jönsson, Det förbjudna mödraskapet, s. 197. 
54 Jönsson, Det förbjudna mödraskapet, s. 197. 
55 Andersson, ”Is Women’s Labor a Commodity?”, s. 86.  
56 Stoll, Surrogacy Arrangements and Legal Parenthood, s. 61 ff. 
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nedan.57 Om en kvinna får ersättning för att vara surrogatmoder kan barnet riskera att 

ses som en handelsvara som de tilltänkta föräldrarna köper. Genom handel av barn sätts 

ett pris på något som anses vara ovärderligt och fungerar därför nedvärderande och 

stridande mot mänsklig värdighet.58 Emellertid är det inte helt säkert att det är fråga om 

köp av barn i de fall surrogatmamman får viss ersättning. Det centrala är vad 

surrogatmodern blir kompenserad för. Är det för att ge ifrån sig ett barn eller är det för 

att gå igenom en graviditet? Det är möjligt att se på surrogatmödraskap på ett sätt som 

inte innefattar handel med barn även i de fall arrangemanget sker kommersiellt. Det kan 

istället ses som att det är livmodern som hyrs ut och att graviditeten är en tjänst som 

utförs till förmån för de tilltänkta föräldrarna.59 Ett annat alternativ är att se på det som 

att det är föräldrarättigheterna som det avtals om.60 Särskilt vid altruistisk 

surrogatmödraskap när ersättning utgår för utgifter relaterade till graviditeten kan det 

argumenteras för att det är besvären med att genomgå en graviditet som surrogatmodern 

kompenseras för och inte bortgivandet av barnet. Det är dock svårt att komma ifrån att 

det inte är graviditeten som de tilltänkta föräldrarna är ute efter utan just barnet. 

Graviditeten är den ofrånkomliga vägen dit. Utgår däremot ingen ersättning kan det 

aldrig vara fråga om handel eftersom det då inte är ett köp. 

Vidare tas frågan ibland upp om surrogatmödraskap kan vara att likställa med en 

subtil form av prostitution?61 Surrogatmödraskap kan beskrivas som att surrogatmodern 

säljer sin livmoder och ger över kontrollen av sin kropp till de tilltänkta föräldrarna. 

Även om surrogatmodern agerar altruistiskt används hon som ett medel för att uppfylla 

någon annans önskan om barn, något som kan strida mot den så kallade 

människovärdesprincipen.62 Innebörden av människovärdesprincipen skiftar något 

beroende på vilken tolkning som används av den bakomliggande idén om 

människovärde. I hälso- och sjukvårdslagen (nedan HSL) har den etiska värdegrunden 

lagstadgats. Enligt HSL 2 § är målet för hälso- och sjukvården en god hälsa och vård på 
lika villkor för hela befolkningen. Vården ska vidare enligt andra stycket ges med 

respekt för alla människors lika värde och för den enskilda människans värdighet. 

Människovärdesprincipen kan vid en ”likarättstolkning” få innebörden att alla 

                                                 
57 Se nedan avsnitt 3.3.1. 
58 SMER Etiska vägmärken 1, s. 25. 
59 Se Damelio and Sorensen, Enhancing autonomy in paid surrogacy, s. 271. 
60 Se Satz, Remaking families: A review essay, s. 528. 
61 Ekman, Varat och varan, s. 144. 
62 SMER 2013:1, s. 22. 
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människor har lika värde och rättigheter oberoende av deras sociala och ekonomiska 

ställning i samhället.63 Vid en ”respekttolkning” innebär principen att liv kräver 

respekt.64 Livet ska respekteras även hos de som inte kan uttrycka sin egen vilja, annars 

kränks deras värdighet. Avseende surrogatmödraskap har det som ovan tagits upp lyfts 

fram i bland annat förarbeten att principen omfattar att varje människa ska betraktas och 

behandlas som ett subjekt i sig själv och inte enbart som ett medel.65 Det är vid 

användningen av ”okränkbarhetstolkningen” som människovärdesprincipen tolkas som 

att det mänskliga livet inte går att sätta ett pris på.66 Livet är okränkbart och detta kan i 

förlängningen tolkas som ett skäl till att inte använda andra människor enbart som 

medel för att tillfredsställa sina egna önskningar. Trots att det finns olika sätt att tolka 

människovärdesprincipen på behöver de olika sätten inte utesluta varandra och de kan 

också leda till samma resultat. Principen har däremot fått kritik då den uppfattas som 

vag och flertydig.67 Ett möjligt sätt att komma runt problemet med 

människovärdesprincipen gällande altruistiskt surrogatmödraskap är att visa på 
surrogatmoderns starka vilja att hjälpa ett barnlöst par. Om surrogatmodern har en stark 

vilja att handla altruistiskt är det svårt att hävda att hon endast är ett medel för någon 

annan. 

Det främsta problemet med surrogatarrangemang kan sägas vara risken för 

exploatering av kvinnor. Risken för exploatering av surrogatmodern i den meningen att 

surrogatmodern utnyttjas är främst en risk vid kommersiellt surrogatmödraskap men 

exploatering kan ske trots att ingen ersättning utgår. Om surrogatmodern är närstående 

till de tilltänkta föräldrarna och utstår påtryckningar för att ställa upp kan det vara en 

form av utnyttjande.68 Exploateringen bör bedömas utifrån vilket lidande, skada eller 

orättvis behandling någon utsätts för till följd av metoden. Även om ingen påtryckning 

sker eller betalning utgår kan en person till följd av till exempel sitt psykiska tillstånd 

eller sin livssituation utnyttjas och utsättas för negativ exploatering. Ett exempel på det 

är att låta någon som nyss varit med om en tragisk händelse i sitt liv prata ut om det 

offentligt. 

                                                 
63 SMER 2013:1, s. 110. 
64 SMER 2013:1, s. 110. 
65 Se ovan avsnitt 2.3. 
66 SMER 2013:1, s. 111. 
67 SMER 2013:1, s. 110. 
68 Stoll, Surrogacy Arrangements and Legal Parenthood, s. 69. 
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Den växande reproduktionsturismen sätter ovan nämnda etiska problem på sin 

spets. Den globala industrin går inte att förneka och inte minst i fattigare länder kan 

förhållandena vara problematiska för de inblandade.69 Frågan är om altruistiskt 

surrogatmödraskap går att reglera på ett sådant sätt att de etiska tveksamheterna klaras 

upp. 

 

3.3 Ersättning 

3.3.1 Inledning 

Altruistiskt surrogatmödraskap innebär som tidigare beskrivits att en kvinna bär ett barn 

i någon annans ställe utan ekonomisk ersättning.70 Det altruistiska surrogatmödraskapet 

beskrivs ofta som att en kvinna osjälviskt erbjuder sig att hjälpa ett ofrivilligt barnlöst 

par att bli föräldrar.71 Eftersom arrangemanget ger upphov till olika kostnader för 

surrogatmodern i form av till exempel sjukhusbesök är arrangemanget vanligen inte 

tänkt att ske helt utan ekonomisk ersättning. Brukligt är att de tilltänkta föräldrarna står 

för de kostnader som uppkommer till följd av graviditeten. SMER beskriver det som att 

det inte föreligger några ekonomiska vinstsyften, men att det eventuellt kan utgå 
ersättning för utgifter direkt relaterade till graviditeten.72 Inför en eventuell reglering av 

altruistiskt surrogatmödraskap i Sverige är det av intresse att utreda vad dessa kostnader 

kan bestå i och vad som kan ligga till grund för dem. Även vilka regler som bör finnas 

för att förhindra att arrangemangen glider över i kommersiella former är en viktig fråga. 

 

3.3.2 Kostnader i samband med graviditeten 

Majoriteten av ledamöterna i SMER 2013:1 menar att det vid ett eventuellt tillåtande av 

altruistiskt surrogatmödraskap i Sverige borde utgå ersättning till surrogatmodern för att 

täcka ökade kostnader och inkomstbortfall. Om höga ersättningsnivåer skulle tillåtas 

finns det emellertid risk för att kvinnor och barn blir handelsvaror. Någon närmare 

                                                 
69 Stoll, Surrogacy Arrangements and Legal Parenthood, s. 70 ff. 
70 Se ovan avsnitt 2.1. 
71 Se bl.a. Jönsson, Det förbjudna mödraskapet, s. 22. 
72 SMER 2013:1, s. 156. 



 

                                                              27 

beskrivning av vilka ökade kostnader och inkomstbortfall som borde få ersättas finns 

inte i rapporten.73 

I direktivet till den pågående utredningen om altruistiskt surrogatmödraskap nämns 

inte ersättning som en särskild fråga att utreda, men det tas upp att olika kostnader 

relaterade till graviditeten kan ersättas även vid altruistiskt surrogatmödraskap. Exempel 

som ges på sådant som kan ersättas är sjukhusbesök och förlorad arbetsinkomst.74 

För att finna vilka kostnader som kan ersättas trots att arrangemanget anses vara 

altruistiskt kan erfarenheter från andra länder studeras. I England där altruistiskt 

surrogatmödraskap är en reglerad form av assisterad befruktning får inga pengar eller 

annan ersättning utom rimliga kostnader betalas av de tilltänkta föräldrarna.75 Vad som 

utgör rimlig ersättning är däremot inte reglerat,76 utan bestäms genom en 

överenskommelse mellan de berörda parterna. Vanligen ersätts surrogatmodern genom 

en i förväg bestämd klumpsumma istället för varje utgift var för sig.77 På internet finns 

hemsidor som riktar sig till engelska par som funderar på att pröva surrogatmödraskap 

där det upplyses om att de tilltänkta föräldrarna bör vara beredda att inte bara stå för 

utgifter för sjukhusbesök och inkomstförluster utan även bland annat kläder, 

resekostnader, betald semester, barnpassning och terapi.78 Det är sedan domstolen som 

avgör om utgifterna varit rimliga i och med prövningen av övergången av 

föräldraskapet. Avvägningen huruvida kostnaderna varit rimliga görs genom en 

bedömning av omständigheterna i det enskilda fallet.79 Även om arrangemanget anses 

vara altruistiskt utgår i de flesta fall ersättning mellan 10 000 – 15 000 brittiska pund.80 

En sak som kan tala för att godkänna ersättningen som förekommit är att frågan om 

rimliga kostnader ofta ställs mot intresset av att upprätthålla barnets bästa, i avsikt att få 
en säker familjesituation.81 Dessutom har domstolen i England möjlighet att retroaktivt 

godkänna ersättning som utgått till surrogatmodern om det finns anledning därtill, även 

i de fall det inte är fråga om rimliga kostnader.82 

                                                 
73 SMER 2013:1, s. 273. 
74 Dir. 2013:70, s. 6. 
75 Trimmings och Beaumont, International surrogacy arrangements, s. 377. Se även nedan avsnitt 4.2. 
76 Trimmings och Beaumont, International surrogacy arrangements, s. 377. 
77  http://www.brilliantbeginnings.co.uk/blog/how-much-can-uk-surrogates-get-paid. 
78 Se bl.a. http://www.surrogacyuk.org/intended_parents/your-questions-answered. 
79 Cafcass, Guidance for Parental Order Reporters, s. 7. 
80 Herring, Medical law and ethics, s. 376. 
81 Gamble och Ghevert, The chosen middle ground, s. 227. Se även nedan avsnitt 4.2. 
82 Trimmings och Beaumont, International surrogacy arrangements, s. 377. 
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För Sveriges del är ersättningsfrågan bland annat intressant med tanke på att 

kvinnor här arbetar utanför hemmet i högre grad än i många andra länder.83 Förlorad 

arbetsinkomst skulle därför kunna vara en summa de tilltänkta föräldrarna skulle bli 

tvungna att ersätta. I Sverige har vi emellertid ett system för ersättning på grund av 

förlorad arbetsinkomst enligt SFB. Ersättning kan under en graviditet utgå enligt SFB 

kap. 10 i form av graviditetspenning eller enligt samma lag kap. 12 som föräldrapenning 

under graviditeten. Även sjukpenning enligt SFB AVD. C kan utgå om kvinnan blir 

sjuk under graviditeten eller symtomen till följd av havandeskapet är allvarliga. Frågan 

blir därför vilken ersättning som de tilltänkta föräldrarna skulle behöva stå för. Ska 

surrogatmodern få ersättning som om hon arbetade som vanligt eller räcker den 

ersättningen hon kan ha rätt till enligt SFB om hennes arbetsförmåga är nedsatt den sista 

tiden?  

Om en eventuell lagstiftning bygger på tanken att en altruistisk form av 

surrogatmödraskap är den enda etiskt godtagbara, bör inte kringgående av lagstiftningen 

kunna ske genom överkompensation av kostnader i samband med arrangemanget. 

Samtidigt vore det märkligt om surrogatmodern skulle förlora ekonomiskt på att ställa 

upp. För att undvika att hamna i en situation likt den i England där domstolarna tvingas 

ställa barnets bästa mot intresset att upprätthålla ett altruistiskt system, bör det redan i 

lagstiftningen finnas tydliga regler för vad och hur mycket ersättning som kan utgå. 

Särskilt viktigt är det att försöka förutse och motverka att lagstiftningen på ytan ser ut 

att vara altruistisk men i praktiken ger upphov till att ersättning utges vid sidan om. Om 

en sådan trend utvecklas finns det inte längre någon anledning att definiera 

arrangemangen som altruistiska. Om kostnader kan komma att ersättas för till exempel 

semestrar och barnpassning uppkommer en risk för att kvinnor som har det sämre ställt 

kan känna sig lockade att gå igenom en graviditet i utbyte mot sådana ”gåvor”. Obetalt 

hemarbete är samtidigt något kvinnor oftast tar det största ansvaret för varför bördan 

skulle kunna bli stor om ingen hjälp med städning eller barnpassning skulle bli möjlig 

att kompensera. Frågan får därför anses vara mycket svår att reglera. 

Det som i denna del måste regleras i en eventuell ny lagstiftning är således om 

någon form av kompensation ska kunna utgå för att täcka surrogatmammans extra 

utgifter, vad som i så fall ska kunna kompenseras och om det ska finnas någon gräns för 

                                                 
83 Sysselsättningsstatistik hämtad från http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-
explained/index.php/Employment_statistics/sv. 
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hur stort belopp som sammanlagt ska kunna betalas ut. Rimligtvis bör surrogatmamman 

kunna kompenseras för utgifter hon inte annars haft om hon inte ställt upp som 

surrogatmor. Ersättningen torde, för att inte riskera att kommersialisera arrangemangen, 

vara knyten till specifika poster såsom förlorad arbetsinkomst, resekostnader för att ta 

sig till sjukhus i samband med graviditeten och sjukvårdskostnader relaterade till 

graviditeten. Även särskilt anpassade kläder, barnpassning och städhjälp skulle i den 

senare delen av graviditeten kunna bli aktuella poster att kompensera surrogatmoder för. 

Utgifter för till exempel semestrar eller andra mer ”lyxbetonade” saker riskerar i allt för 

hög grad att låta arrangemanget glida över till kommersiella former och bör därför inte 

kunna betalas av de tilltänkta föräldrarna. Att från lagstiftarens sida sätta en yttre gräns 

för hur stort beloppet vid en sammanställning av alla utgifter ska tillåtas vara är 

sannolikt svårt. Att istället avgöra utgifternas storlek utifrån ett typfall eller 

rimlighetsöverväganden kan vara en metod att föredra. Ytterligare en faktor som kan 

spela in i detta sammanhang är om surrogatmodern är någon närstående till de tilltänkta 

föräldrarna. Rättsväsendet kan nämligen ha svårt att upptäcka om överkompensation i 

form av gåvor på till exempel bemärkelsedagar äger rum. Det kommer således vara 

svårt att försäkra sig om att inte överkompensation sker oavsett om det finns riktlinjer 

för vad som får ersättas. 

 

3.3.3 Adoption och vederlagsförbudet 

I fråga om ersättning vid surrogatmödraskap kan en jämförelse göras med adoption. 

Adoption är ett alternativ till assisterad befruktning som också kan vara ett sätt att lösa 

ofrivillig barnlöshet.84 Adoption syftar till att de mottagande föräldrarna ska erhålla 

rättsligt föräldraskap till de barn de adopterar och reglerna för detta återfinns i FB 4 kap. 

Enligt FB 4 kap. 9 § är det TR som beslutar om adoptionen ska beviljas om det inte 

finns annan behörig domstol där adoptivbarnet har sin hemvist. I enlighet med FB 4 

kap. 6 § 1 st. ska rätten pröva om det är lämpligt att adoptionen äger rum. Endast om det 

är till fördel för barnet samt om den sökande har uppfostrat eller vill uppfostra barnet 

eller det annars med hänsyn till det personliga förhållandet mellan sökande och barnet 

finns särskild anledning att adoptionen äger rum, får tillstånd ges.  

                                                 
84 SMER 2013:1, s. 41 ff. 
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FB 4 kap. 6 § 2 st. stadgas det även ett vederlagsförbud för att säkerställa att 

adoptionen inte utgör handel med barn. Lagrummet stadgar att adoptionen inte får 

bifallas om det från någon sida givits eller utlovats ersättning eller om det har avtalats 

om bidrag till barnets underhåll. Rätten ska vidare enligt FB 4 kap. 10 § 1 st. ta reda på 

om ersättning eller bidrag lämnats eller utlovats av någon av de inblandade parterna. 

Vederlagsförbudet innebär emellertid inte att ingen betalning alls får förekomma under 

en adoptionsprocess.85 Precis som vid surrogatmödraskap är arrangemanget förenat med 

kostnader. Kostnader uppkommer bland annat för översättning, legalisering av 

handlingar, avgifter till utländska myndigheter, resor och uppehälle. Utan att det 

betraktas som stridande mot vederlagsförbudet är det adoptivföräldrarna som står för 

dessa kostnader och de kan även betala för vårdkostnader för barnet samt till 

barnhemmet där barnet bor fram tills dess att barnet lämnas till sökandena. De sökande 

kan även under en viss period ersätta barnhemmets löpande kostnader.86  

Haagkonventionen är den konvention med störst betydelse för internationella 

adoptioner och har enligt artikel 1.b ett övergripande syfte att förhindra bortförande av, 

försäljning eller handel med barn.87 En risk med adoption är om det skapas ett beroende 

i de ursprungsländer som de adopterade barnen kommer ifrån av inkomster från 

internationella adoptioner.88 Tanken är att det först alltid ska utreda om barnet kan tas 

om hand på ett lämpligt sätt i hemlandet, men om adoption blir mer fördelaktigt kan 

landet komma att förmedla barn utan utredning.89 

Adoption och surrogatmödraskap är olika metoder för ofrivilligt barnlösa att bli 

föräldrar med en tydlig likhet. Bägge metoderna riskerar att bli en sorts handel med barn 

om inte lagstiftningen på ett effektivt sätt förhindrar det. Även altruistiskt 

surrogatmödraskap riskerar att bli handel med barn om kostnader i samband med 

arrangemanget överkompenseras. Samtidigt kan det finnas kostnader som kanske bör 

ersättas av de tilltänkta föräldrarna eller adoptivföräldrarna. Vederlagsförbudet är ett 

exempel på en regel som försöker förhindra handel med barn men samtidigt godtar viss 

ersättning. Om altruistiskt surrogatmödraskap ska tillåtas i Sverige bör en liknande regel 

införas som förhindrar överkompensation men ser till att surrogatmodern inte förlorar 

ekonomiskt på avtalet. 
                                                 
85 SOU 2009:61, s. 196. 
86 SOU 2009:61, s. 197. 
87 Sverne och Svensson, Adoption, s. 15. 
88 Prop. 2003/04:131, s. 27. 
89 Prop. 2003/04:131, s. 27. 
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3.4 Avtal 

3.4.1 Inledning 

Nedan ska utformningen av avtal och avtalsvillkor i surrogatarrangemang diskuteras. 

Vad kan de tilltänkta föräldrarna ställa för krav inför arrangemanget och på vilket sätt 

spelar altruismen roll i fråga om avtalets utformning? 

I botten av ett surrogatarrangemang ligger ett avtal som reglerar de förpliktelser 

som följer av arrangemanget. Utgångspunkten i alla surrogatarrangemang är att 

surrogatmodern ger sitt medgivande till att befruktas genom insemination eller IVF-

behandling, går igenom nio månaders graviditet och en förlossning. De tilltänkta 

föräldrarna å sin sida förbinder sig att ta emot barnet efter förlossningen och eventuellt 

stå för kostnader relaterade till graviditeten. Till följd av förhållandets speciella karaktär 

finns det många scenarion som kan leda till svåra konflikter mellan parterna. Dels kan 

någon av parterna ändra sig och vilja dra sig ur överenskommelsen och dels kan 

graviditeten utvecklas på ett oförutsägbart sätt. Det resulterande barnet kan till exempel 

vara allvarligt sjukt alternativt psykiskt funktionshindrat på något sätt. Surrogatmodern 

kan även bli havande med tvillingar. Ska de tilltänkta föräldrarna i en sådan situation 

kunna ändra sig eller ska de kunna tvinga surrogatmodern att göra abort? 

 

3.4.2 Abort och livsstil  

Surrogatmoderns autonomi är på flera sätt relevant att diskutera gällande 

surrogatmödraskap. Autonomin gör sig både påmind som ett argument för 

surrogatmödraskap eftersom en kvinna har rätt att bestämma över sin egen kropp, 

samtidigt som arrangemanget kan innebära att kvinnan avsäger sig kontrollen över sin 

kropp. I fråga om abort kan beslutet uppfattas ligga i någon annan än kvinnans händer 

eftersom det rör, eller kommer att röra, någon annans barn. Under graviditeten är fostret 

däremot en del av kvinnans kropp och därför i förlängningen vara del av hennes 

rättighetssfär.90 Vid altruistiskt surrogatarrangemang ligger även surrogatmoderns motiv 

i linje med att hon ska ha beslutanderätt vid en eventuell abort. Motivet förväntas vara 

att hon osjälviskt vill hjälpa ett par att få barn. Hon gör det inte med motivet att erhålla 

                                                 
90 SMER Etiska vägmärken 1, s. 30. 



 

                                                              32 

en motprestation varför arrangemanget bör ske på hennes villkor. Motsatsvis skulle det 

kunna hävdas att det borde vara möjligt att ställa högre krav på surrogatmodern om hon 

erhöll en motprestation för sin insats. Som framkommer i nästa stycke talar däremot 

praxis emot detta. 

Frågan om huruvida avtal gällande abort mot betalning har varit möjligt att 

genomdriva i domstol har prövats i RH 2004:41. Fallet behandlade den restriktivt 

använda principen om pactum turpe. Bakgrunden till fallet var att en man genom en 

revers lovat en kvinna 25 miljoner kr. om hon utförde en abort på de tvillingfoster hon 

bar på. Kvinnan utförde aborten och mannen vägrade därefter att betala. I domstolen 

yrkade kvinnan att mannen skulle förpliktigas att utge beloppet enligt reversen jämte 

ränta medan mannen invände att reversen inte var av sådan karaktär att den kunde 

prövas rättsligt eftersom den stred mot goda seder. HovR inledde sin dom med att 

konstatera att avtal i undantagsfall kan avvisas för att anspråket inte sanktioneras av 

rättsordningen och domstolen därför inte tar befattning med framställt yrkande. För att 

så ska ske förutsätts att avtalet är av otillbörligt karaktär och att det står klart att avtalet 

är ogiltigt och saknar rättsverkan för att det strider mot lag och goda seder. I svensk rätt 

saknas regler om ogiltighet av avtal som strider mot lag eller goda seder så det är istället 

upp till domstolen att avgöra saken efter omständigheterna i det enskilda fallet. I fallet 

lyfte HovR fram att abortlagstiftningen utgår från kvinnans rätt att avgöra om hon vill 

fullfölja graviditeten eller inte. Diskussionen leddes även in på vederlagsförbudet vid 

adoption och principerna om att köpslående om biologiskt material vid transplantation 

anses oetiskt. Domstolen landade därefter i att ersättning för avbrytande av en graviditet 

skulle innebära att rättsordningen medverkade till att de etiska och medicinska 

överväganden som bör föregå ett beslut om utförande av abort reducerades till en fråga 

om ekonomisk ersättning för själva ingreppet. En sådan ordning kunde inte vara 

förenlig med de grundläggande etiska värden som svensk rätt vilar på. Det var därför 

enligt HovR uppenbart att reversen var av otillbörlig karaktär och avtalet ogiltigt och 

saknade rättsverkan eftersom den stred mot goda seder.  

Konflikter kan även uppkomma med anledning av surrogatmammans livsstil om 

denna riskerar att på något sätt skada barnet. Exempel på detta är rökning, intag av 

alkohol, droger, mediciner, osund kost eller fritidsaktiviteter.91 Om särskilda riktlinjer 

skrivs in för att reglera surrogatmoderns livsstil i avtalet kan det strida mot principen 
                                                 
91 Stoll, Surrogacy Arrangements and Legal Parenthood, s. 87. 
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om självbestämmande som föreskriver att varje människa ska ha makt över sitt eget 

handlande om det inte annars strider mot någon annans rätt att göra detsamma.92 Vid 

altruistisk surrogatmödraskap skulle surrogatmoderns omtanke om det ofödda barnet i 

stället kunna tillförsäkras genom lämplighetsprövning inför arrangemanget och de råd 

som varje kvinna får under sin graviditet i den allmänna sjukvården. 

Sammanfattningsvis kan sägas att det får uppfattas som osannolikt att ett avtal 

avseende de tilltänkta föräldrarnas rätt att besluta om abort i surrogatmoderns ställe eller 

frågor om livsstilsval skulle kunna drivas igenom i domstol. Både motivet hos 

surrogatmodern och karaktären av ett sådant avtal talar för att ett genomdrivande inte är 

möjligt. Företrädesvis bör detta skrivas in i den eventuellt framtida lagstiftningen så att 

rättsläget klarläggs angående surrogatmoderns rätt att själv besluta om saker gällande 

både barnet och sig själv under graviditeten. 

 

3.4.3 Möjligheten att ändra sig  

Om beslutet att göra abort ligger hos surrogatmodern och hon väljer att behålla barnet 

trots exempelvis en funktionsnedsättning kan det leda till att de tilltänkta föräldrarna 

ändrar sig och inte längre vill ta emot barnet. Det kan både användas som ett 

påtryckningsmedel som förmår surrogatmodern att ändå göra abort eller leda till att hon 

får uppfostra barnet trots att hon ställt upp under förutsättning att inte göra det. Även 

surrogatmodern kan ändra sig. Hon kanske utvecklar starkare känslor för barnet än hon 

förutspått eller tappar förtroende för de tilltänkta föräldrarna och vill inte låta barnet 

växa upp hos dem.  

Frågan är om det ska vara möjligt att ändra sig? Hos vem ska denna rätt i så fall 

ligga och under vilka förutsättningar ska en part kunna dra sig ur? Om ingen av parterna 

har rätt att ändra sig säkras förutsägbarheten för både surrogatmodern och de tilltänkta 

föräldrarna. Avtalet riskerar samtidigt att bli stelbent och leda till oönskade 

konsekvenser. Om de tilltänkta föräldrarna ges rätt att ändra sig riskerar surrogatmodern 

att bli lämnad med ett oönskat barn. Om de tilltänkta föräldrarna inte ges denna rätt 

måste de ta emot barnet oavsett om de ändrar sig eller inte. Ur barnets perspektiv är det 

förenat med barnets bästa att vara önskat och efterlängtat.93 Däremot blir det vid en 

                                                 
92 SMER Etiska vägmärken 1, s. 39. 
93 SMER 2013:1, s. 170. 
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avvägning om vem som bär det yttersta ansvaret för att barnet tillförsäkras föräldrar 

rimligast att hävda att det är de tilltänkta föräldrarna eftersom de är initiativtagarna till 

processen.94 Vid en jämförelse med andra par som får barn på traditionellt vis har de 

ingen möjlighet att vägra föräldraskapet även om barnet till exempel är svårt sjukt när 

de föds. Således bör de tilltänkta föräldrarna väga fördelar och nackdelar noga innan de 

väljer surrogatmödraskap för att få barn och sedan vara beredda att stå fast vid beslutet 

att ta emot barnet (eller barnen om det blir tvillingar) oavsett vad som händer på vägen. 

Om surrogatmodern ges rätt att ändra sig är de tilltänkta föräldrarnas utsikter att få 
barn osäkra in i det sista. Trots att den osäkra situationen kan vara psykiskt påfrestande 

ligger det närmast till hands att hävda att surrogatmodern ska kunna dra sig ur 

arrangemanget vid altruistiskt surrogatmödraskap. Detta ska kunna ske trots att 

förhållandena är desamma som vid avtalets ingående, endast till följd av 

surrogatmammans känslomässiga band till barnet. Bundenheten för avtal om 

surrogatarrangemang bör företrädesvis i framtiden likna den juridiska lösning som 

brittisk rätt innehåller.95 Det ska alltså inte vara möjligt att i domstol driva igenom avtal 

om surrogatmoderskap, utan surrogatmodern bör tillförsäkras en rätt att ändra sig. Det 
är viktigt att rätten att ändra sig är verklig och säkerställs på det sättet att 

surrogatmodern uppmuntras göra ett så självständigt val som möjligt. Mycket talar för 

att möjligheten bör finnas kvar en tid efter att barnet är fött för att surrogatmodern ska 

hinna återhämta sig efter förlossningen.96 Situationen för de tilltänkta föräldrarna blir då 
osäker vilket skulle kunna leda till att metoden väljs bort eller utförs utomlands. Stoll 

menar emellertid att tron som många har att risken är stor att surrogatmodern vill 

behålla barnet är ogrundad.97 

Vid en eventuell legalisering av altruistiskt surrogatmödraskap har lagstiftaren att 

fastställa tydliga normer för hur rättsväsendet ska förhålla sig till att någon part 

möjligen ändrar sig. Vem som har rätten på sin sida i olika uppkomna situationer borde 

framgå redan i lagtext för att minska risken för förhastade beslut om att använda 

metoden. Av undersökningen ovan har framkommit att surrogatmodern är den part som 

bör ges rätten att ändra sig fram till en viss tidpunkt efter förlossningen medan de 

tilltänkta föräldrarna ska vara säkra på sitt beslut vid tiden för befruktningen. 

                                                 
94 Stoll, Surrogacy Arrangements and Legal Parenthood, s. 83. 
95 Se nedan avsnitt 4.2.2. 
96 Se nedan avsnitt 4.2.2. 
97 Stoll, Surrogacy Arrangements and Legal Parenthood, s. 80. 
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4 Utländsk utblick 

4.1 Inledning 

Som kapitlets rubrik avslöjar är denna del av uppsatsen tillägnad utländsk rätt. Det är 

nämligen av intresse att inhämta erfarenheter från andra rättsystem som har gått före 

Sverige på området och valt att reglera altruistiskt surrogatmödraskap. På grund av det 

begränsade utrymmet har framställningen inte kunnat berikas med mer än två exempel 

på utländsk reglering. Förhoppningen är ändå att dessa exempel ska kunna ge en bild av 

hur surrogatmödraskap kan regleras och vilka konsekvenser olika regler kan ge upphov 

till. Inledningsvis ska det påpekas att en analys av utländska rättsregler kan vara 

vansklig att göra med framgång på så litet utrymme. Avsnittet tjänar därför som 

inspirationskälla snarare än djupgående jämförelse. 

Kapitlet inleds med en undersökning av engelsk rätt på området. Engelsk rätt 

grundar sig som bekant på Common Law-systemet vilket innebär att domstolarnas 

prejudikatbildande roll är en central del av rättssystemet. Trots detta har engelsk 

lagstiftning stor betydelse vilket till exempel framträder vid en konflikt mellan 

lagstiftning och prejudikat då prejudikatet får ge vika.98 Således kan den engelska 

lagstiftningen även vara av intresse för svensk del eftersom systemen på många sätt 

liknar varandra. 

När engelsk rätt undersökts ska regleringen i Grekland tas upp. Grekisk rätt har 

valts eftersom regleringen på flera sätt skiljer sig från den i England vilket ger en bred 

grund för analys. Greklands rättsystem bygger på civil law med stora influenser från 

traditionell romersk rätt och tysk rätt.99 Den engelska och grekiska lagstiftningen på 
området skiljer sig på flera sätt och de kan båda tjäna som inspiration inför en eventuell 

svensk reglering. 

 

 

 

 

                                                 
98 Bogdan, Komparativa rättsgrundsatser, s. 93. 
99 Zweigert och Kötz, An Introduction to Comparative Law, s. 155. 
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4.2 Regleringen av surrogatmödraskap i England 

4.2.1 Bakgrund 

För att få en bättre förståelse för den engelska lagstiftningen gällande 

surrogatmödraskap kan en kort historisk tillbakablick vara till hjälp. Det första barnet 

som föddes med hjälp av IVF-behandling hette Louise Brown och föddes i England 

1978.100 Den nya utvecklingen inom området som skedde under slutet av 1970-talet 

bidrog till att det uppstod ett behov av att se över lagstiftningen gällande assisterad 

befruktning. 1982 tillsattes därför Committee of Inquiry into Human Fertilisation and 

Embryology för att dra upp riktlinjer, se över nödvändiga åtgärder och reflektera över 

sociala, etiska och rättsliga konsekvenser som den nya tekniken kunde föra med sig.101 

Filosofen Mary Warnock ledde kommittén som 1984 publicerade Report of the 

Committee into Human Fertilisation and Embryology, även kallad The Warnock 

Report.102 En stor del av den engelska lagstiftningen gällande assisterad befruktning och 

hanteringen av embryon kom att formas efter rapporten. I rapporten lade kommittén 

även fram rekommendationer avseende surrogatmödraskap. I den delen var 

genomslaget dock inte detsamma.  

I rapporten går att läsa att kommittén ansåg att frågan om regleringen av 

surrogatmödraskap var en av de svåraste frågorna de ställts inför. Samtliga i kommittén 

var överens om att det var helt uteslutet att tillåta surrogatmödraskap av 

bekvämlighetsskäl, det vill säga att låta en annan kvinna bära barnet utan att det 

baserades på medicinska skäl. Även i de fall där medicinska eller naturliga skäl var 

orsaken till att använda surrogatmödraskap menade majoriteten av kommittén att risken 

för exploatering av surrogatmodern var stor och övervägde fördelarna med 

arrangemanget. Särskilt kritiska var kommittén till kommersiellt surrogatmödraskap. I 

rapporten framkommer att kommittén övervägde om en liten, reglerad marknad för 

altruistiskt surrogatmödraskap skulle kunna tillåtas för att motverka den växande 

internationella marknaden, men slöt sig till att det skulle uppmuntra snarare än stävja 

företeelsen. Majoriteten föreslog därför att alla former av surrogatmödraskap borde 

kriminaliseras. Minoriteten förespråkade dock att altruistisk surrogatmödraskap kunde 

                                                 
100 Gamble och Ghevert, The chosen middle ground, s. 223.  
101 Stoll, Surrogacy Arrangements and Legal Parenthood, s. 167. 
102 Department of Health & Social Security, Report of the Committee into Human Fertilisation and 
Embryology (Warnock Report), Juli 1984, Cmnd 9314, London: The Stationery Office. 
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tillåtas om det skedde under reglerade former. Även minoriteten menade emellertid att 

alla former av kommersiella arrangemang borde kriminaliseras.103  

Genomslaget i denna del blev som sagt inte detsamma som resten av rapporten och 

England fick trots kommitténs förslag den första lagstiftning avseende 

surrogatmödraskap 1985.104 Till skillnad mot vad rapporten hade rekommenderat valde 

den engelska lagstiftaren en medelväg. Eftersom det redan förekom 

surrogatarrangemang i England skulle en kriminalisering blivit svår att genomföra. 

Istället varken reglerades eller kriminaliserades surrogatmödraskap fullt ut. Lagstiftaren 

ville inte uppmuntra metoden men samtidigt erbjuda tydliga regler för de arrangemang 

som trots allt skulle fortsätta att finnas. 

 

4.2.2 Gällande rätt 

I England reglerades surrogatarrangemang i Surrogacy Arrangements Act 1985 (nedan 

Act 1985). Lagen utelämnar altruistiska arrangemang men förbjuder kommersiellt 

surrogatmödraskap för att förhindra exploatering av surrogatmödrar. Reglerna 

kompletterades längre fram i och med Human Fertilisation and Embryology Act 1990 

(nedan HFEA 1990) med senare tillägg i Human Fertilisation and Embryology Act 

2008 (nedan HEFA 2008). 

Enligt Act 1985 är kommersiella arrangemang samt marknadsföring i samband med 

surrogatmödraskap förbjudet. Kriminaliseringen av kommersiellt surrogatmödraskap 

sträcker sig endast till tredje part som förmedlar surrogatarrangemang och som bidrar 

till ekonomisk vinning för denna enligt Act 1985 section 2.1 a–c. Det föreligger således 

inget förbud mot att avtala om surrogatmödraskap. Inte heller att ersätta surrogatmodern 

för att hon ställer upp eller för henne att ta emot sådan ersättning. Omständigheten kan 

däremot försvåra övergången av föräldraskap vilket diskuteras mer nedan i detta avsnitt. 

Avseende marknadsföringen är det enligt Act 1985 section 3.1 A–B bland annat 

förbjudet att annonsera för att hitta surrogatmödrar, för kvinnor att annonsera att de kan 

tänka sig att ställa upp som surrogatmödrar och för tredje part att annonsera att de 

förmedlar surrogatarrangemang. 

Altruistiska surrogatarrangemang är emellertid tillåtna i England. Enligt Act 1985 
                                                 
103 Report of the Committee into Human Fertilisation and Embryology, s. 87. 
104 Surrogacy Arrangements Act 1985. 
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section 1A (insatt i HFEA 1990 section 36.1) är det däremot aldrig möjligt att genom ett 

domstolsbeslut göra ett avtal om surrogatmödraskap verkställbart. Genom lagen vill den 

engelska lagstiftaren försäkra sig om att ingen mot sin vilja ska bli tvungen att lämna 

ifrån sig sitt barn.105 Surrogatmamman har således givits möjlighet att ångra sitt 

åtagande. Stadgandet vilar på rätten att bestämma över sin egen kropp. Till följd av att 

rättstillämparens hjälp inte kan åberopas är situationen länge osäker för de tilltänkta 

föräldrarna huruvida de kommer att kunna övervinna sin ofrivilliga barnlöshet. 

I enlighet med HEFA 1990 section 13.5 ska en lämplighetsprövning på en 

licensierad klinik ske inför ett surrogatarrangemang. Syftet är att säkerställa att de 

tilltänkta föräldrarna är lämpliga föräldrar, att surrogatmodern anses kunna gå igenom 

surrogatmödraskapet och att hänsyn tagits till principen om barnets bästa. Här bör 

framhållas att det för HEFA:s tillämplighet krävs att surrogatmodern genomgått 

insemination eller IVF och att surrogatarrangemangen genomförts vid en licensierad 

medicinsk klinik. En avgörande skillnad mellan de surrogatarrangemang som 

genomförs i enlighet med lagen och de som genomförs privat eller utomlands är just 

lämplighetsprövningen.  

Enligt HEFA 1990 section 27.1 (HEFA 2008 section 33) erhåller den födande 

kvinnan juridiskt moderskap till barnet. Det går inte att avsäga sig moderskapet 

eftersom det inte ses som ett val utan följden av att föda ett barn.106 Syftet med 

presumtionen är att öka möjligheterna för barnet att få kännedom om sitt ursprung. Är 

kvinnan gift är maken att anse som barnets far i enlighet med HEFA 1990 section 28.6.a 

(HEFA 2008 section 35). Om surrogatmodern har en sambo anses denne vara fader 

under förutsättning att han skriftligt samtyckt till arrangemanget i enlighet med HEFA 

2008 section 36–37. Har surrogatmodern en kvinnlig partner kan rättsligt föräldraskap 

tillskrivas henne om det visas att hon samtyckt till behandling enligt HEFA 2008 

section 42.  

Vid surrogatmödraskap innebär lagen att de tilltänkta föräldrarna aldrig ses som 

barnets rättsliga föräldrar vid födseln. Om HEFA inte är tillämplig kan den genetiska 

fadern anses som barnets pappa i juridisk mening om surrogatmodern inte anger någon 

annan. Den tilltänkte fader kan registreras som förälder i födelseattesten om 

surrogatmodern är ogift eller inte har någon sambo eller denne inte samtyckt till 

                                                 
105 Trimmings och Beaumont, International surrogacy arrangements, s. 376. 
106 Freeman och Margaria, Who and what is a mother?, s. 157 och 170. 
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behandlingen.107 Sedan kan den tilltänkta mamman adoptera barnet likt förfarandet 

inom svensk rätt.  

I de fall ett barn fötts av en surrogatmoder i enlighet med HEFA har den engelska 

lagstiftaren infört särskilda regler för övergången av föräldraskap från surrogatmodern 

till de tilltänkta föräldrarna. När barnet har fötts finns möjligheten att underteckna ett så 
kallat Parental Responsibility Agreement i enlighet med section 2 (2) Children Act 

1989. Parental Responsibility Agreement syftar till att ge den genetiska fadern samma 

rättigheter och skyldigheter som surrogatmodern och gäller från och med barnets 

födelse till dess att de tilltänkta föräldrarna erhållit juridiskt föräldraskap. Värt att notera 

är att möjligheten att medverka i beslut som påverkar barnet vid sidan av 

surrogatmodern bara ges till den tilltänkta pappan. 

Till skillnad från i Sverige finns det i England möjlighet för de tilltänkta föräldrarna 

att erhålla juridiskt föräldraskap utan att adoptera. De tilltänkta föräldrarna har enligt 

HEFA 2008 section 54 möjlighet att erhålla en så kallad parental order. Vid ett sådant 

erhållande blir de tilltänkta föräldrarna i juridisk mening föräldrar till det resulterande 

barnet. Som tidigare nämnts är ersättning mellan de tilltänkta föräldrarna och 

surrogatmodern inte förbjuden, men omständigheten minskar chansen för paret att 

erhålla en parental order. För att de tilltänkta föräldrarna ska kunna få en parental order 

måste surrogatarrangemanget vara altruistiskt. Endast rimliga kostnader i samband med 

surrogatmödraskapet är tillåtna enligt HFEA 2008 section 54 (8). Som tidigare 

diskuterats är begreppet rimliga kostnader inte närmare definierat i lagen, men det rör 

sig bland annat om rimlig ersättning för reseersättning, kläder, barnpassning och 

kostnader för sjukhusbesök.108  

Kravet på altruism för att kunna erhålla en parental order gäller även om 

arrangemanget genomförts utomlands i ett land där kommersiella arrangemang är 

tillåtna. Emellertid kan de tilltänkta föräldrarna ansöka om en parental order även om 

det varit fråga om ett kommersiellt förhållande. Rätten kan nämligen som ovan tagits 

upp godkänna ersättning som betalats ut till surrogatmodern i efterhand.109 Det är inte 

meningen att det ska vara fråga om en vanemässig dispens utan varje fall ska bedömas 

utifrån de faktiska omständigheterna och barnets bästa.110 Ersättningen får inte vara 

                                                 
107 Trimmings och Beaumont, International surrogacy arrangements, s. 370. 
108 Se ovan avsnitt 3.2.1. 
109 Se ovan avsnitt 3.2.1. 
110 http://www.familylawweek.co.uk/site.aspx?i=ed127234. 
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oproportionerlig i förhållande till vad som är skäliga kostnader eller vara en kränkning 

av den allmänna ordningen och föräldrarna måste även ha handlat i god tro.111 Det har 

däremot visat sig att domstolen väljer att retroaktivt godkänna ersättning i de flesta fall 

med hänsyn till barnets bästa.112 Detta gäller både ersättning som utgått till 

surrogatmamman men även pengar som betalats ut till tredje part (surrogatkliniken).113 

För surrogatmoderns del är det fram till den dagen de tilltänkta föräldrarna erhållit en 

parental order som hon har möjlighet att påverka situationen och eventuellt dra sig ur 

överenskommelsen. 

Ansökan om en parental order kan göras från och med sex veckor efter barnets 

födelse och sex månader framåt enligt Adoption and Children Act 2002 section 52. 

Regeln att sex veckor måste gå mellan förlossningen och ansökan finns för att 

säkerställa att den födande kvinnan har återhämtat sig från förlossningen. För att de 

tilltänkta föräldrarna ska erhålla en parental order krävs att ett antal kriterium i HEFA 

1990 section 30 är uppfyllda. Bland annat måste surrogatmoderns frivillighet vara 

klarlagd och barnet ska vidare bo hos de tilltänkta föräldrarna. Vidare är engelsk rätt 

särskilt skriven för att förhindra ”forum shopping”.114 Ett av villkoren för att erhålla en 

parental order är därför att minst en av de tilltänkta föräldrarna har hemvist i någon del 

av Storbritannien, Channel Island eller Isle of Man. Domstolen har ingen möjlighet att 

frångå kravet vilket innebär att en parental order inte kan erhållas om kravet på hemvist 

inte är uppfyllt.   

Enligt HFEA 2008 section 54 kan även samkönade par ansöka om en parental order 

till skillnad från ensamstående som ännu inte har någon sådan rätt enligt engelsk rätt. 

Möjligheten att adoptera barnet finns däremot kvar för dem som inte uppfyller kraven 

för att erhålla en parental order. 

 

 

 

                                                 
111 http://www.familylawweek.co.uk/site.aspx?i=ed127234. 
112 Det har hittills skett i samtliga fall. Den högsta betalningen än så länge till en surrogatmoder som 
godkänts retroaktivt har varit 56.750 amerikanska dollar plus övriga kostnader i fallet J v G (2013) 
EWHC 1432 (Fam). 
113 Trimmings och Beaumont, International surrogacy arrangements, s. 378 f. 
114 Gamble och Ghevert, The chosen middle ground, s. 225. 
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4.2.3 Analys 

Regleringen i England visar att lagstiftaren sett behovet av ingripande på området för att 

försöka hindra att barn riskerar att komma i kläm vid surrogatarrangemang. Förfarandet 

med parental order är en smidigare metod än adoption till följd av att det utvecklats för 

att passa surrogatmödraskap och kan sägas vara mindre påfrestande för både barnet och 

de tilltänkta föräldrarna. Även för surrogatmodern är det engelska systemet till fördel 

eftersom det ger henne makt att i viss mån påverka sin situation. Surrogatmodern ska 

inte kunna tvingas att ge ifrån sig det resulterade barnet hon föder åt de tilltänkta 

föräldrarna. Surrogatmodern bör ses som en mycket skyddsvärd part i arrangemanget 

och det kan inte förnekas att ett band ofta uppstår mellan kvinnan och barnet. Att ge 

surrogatmodern möjligheten att dra sig ur överenskommelsen fram till att föräldraskapet 

har övergått kan skapa en osäker situation för de tilltänkta föräldrarna. Avvägningen får 

anses vara rimlig på grund av surrogatmoderns skyddsvärda ställning. 

Den engelska lagstiftningen har däremot även mindre bra konsekvenser. Reglerna 

har inte lyckats lösa problematiken gällande den tilltänkta moderns svagare ställning 

gentemot den tilltänkta fadern. Reglerna sätter den tilltänkta modern i en osäker sits och 

behandlar henne orättvist jämfört med den tilltänkta fadern. 

Vidare har det visat sig att antalet kvinnor som vill ställa upp som surrogatmödrar 

utan betalning är få.115 Det kan därför vara svårt för dem som vill använda metoden att 

hitta en surrogatmoder i England vilket i förlängningen leder till att de som vill ha barn 

till slut ser sig tvingade att vända sig utomlands.116 I länder där kommersiella 

arrangemang är tillåtna är det betydligt lättare att komma i kontakt med en 

surrogatmoder. Engelska par, vid sidan av amerikanska, är överrepresenterade av dem 

som söker sig till surrogatkliniker i Indien.117 I England riskerar regleringen således att 

trots avsikten underminera den altruistiska synen på surrogatmödraskap. För dem som 

ger upp letandet i England och vänder sig utomlands kan det senare uppstå svårigheter 

att bli juridiskt erkända föräldrar när de återvänder hem med barnet. De stora summor 

som ofta betalats ut till surrogatmodern leder som tidigare nämns till att erhållandet av 

                                                 
115 Se bl.a. Campbell, D, Couples who pay surrogate mothers could lose right to raise the child, The 
Guardian, 2010-04-05. 
116 Se bl.a. Campbell, D, Couples who pay surrogate mothers could lose right to raise the child, The 
Guardian, 2010-04-05. 
117 Pande, Not an ’Angel’, not a ’Whore’, s. 150. 
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en parental order försvåras.118  

Även de engelska domstolarna har fått anpassa sig till regleringen gällande 

surrogatmödraskap. Lagstiftningen har givit upphov till att domstolarna varit tvungna 

att komma på kreativa och alternativa lösningar i fall där omständigheterna inte passat 

in på den modell lagstiftaren anpassat lagen för, till skydd för det resulterande barnet.119 

Domstolen har i flera fall visat sig gå långt för att skydda barnets bästa, men fallen är 

svåra och komplexa och ofta en stor påfrestning för de inblandade parterna.120 

Trimmings och Beaumont skriver att om målet med regleringen är att minska antalet 

kommersiella surrogatarrangemang bör rättsväsendet involveras i ett tidigare skede än i 

och med domstolsprocessen.121 Även om en sådan lagstiftning kräver mycket eftertanke 

måste det sägas vara ett bättre alternativ än att lämna lagöverträdelser till att upptäckas 

efter att barnet fötts då domstolen tvingas att komma fram till en lösning med hänsyn 

till barnets bästa. 

Enligt Gamble och Ghevert lyckas den engelska lagstiftaren varken effektivt 

förhindra kommersiellt surrogatmödraskap i det egna landet eller kommersiellt 

surrogatmödraskap utomlands eller på ett adekvat sätt skydda de barn som fötts som ett 

resultat av metoden. De menar vidare att den engelska lagstiftningen är i stort behov av 

en uppdatering.122 Kanske skulle en genomgång av de nuvarande reglerna kunna lösa en 

del av problemen i England. 

 

4.3 Regleringen av surrogatmödraskap i Grekland 

4.3.1 Bakgrund 

I och med att den grekiska civilkoden (nedan GCC) ändrades 2002 genom Law 

3089/2002 on Medically Assisted Reproduction kom även surrogatmödraskap att 

regleras i Grekland.123 Den grundläggande idén bakom införandet av lagstiftning 

                                                 
118 Se ovan avsnitt 4.2.2. 
119 The case of Re X and Y (Foregin Surrogacy) [2009| 1 FLR 73 (handlar om när ett engelskt par har 
använt surrogatmödraskap utomlands) och case of Re G (Surrogacy: Forign Domicile) [2008] 1 FLR 
1047 (handlar om ett par från Turkiet som använde en engelsk surrogatmoder). 
120 Gamble och Ghevert, The chosen middle ground, s. 227. 
121 Trimmings och Beaumont, International surrogacy arrangements, s. 379 f. 
122 Gamble och Ghevert, The chosen middle ground, s. 227. 
123 Greek Civil Code, 3089/2002 Medically Assisted Human Reproduction. Översättning av lagen går att 
hitta via 
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gällande assisterad befruktning var att det är bättre att diktera formerna för medicinsk 

assisterad befruktning än att anta absoluta och många gånger verkningslösa förbud.124 

År 2005 infördes vidare Law 3305/2005 on Application of Medically Assisted 

Reproduction (nedan LAMAR) för att reglera området i närmare detalj.125 Gällande 

surrogatmödraskap var de viktigaste artiklarna i LAMAR artikel 13 som föreskriver 

omfattningen av ekonomisk ersättning vid surrogatmödraskap och artikel 26 som 

reglerar sanktioner vid brott.  

Syftet bakom regleringen som tillåter surrogatmödraskap i Grekland är att bekämpa 

människors infertilitet.126 En sak som bidrog till tillåtande av altruistiskt 

surrogatmödraskap var nämligen den höga infertiliteten i landet.127 Tanken är därför att 

erbjuda heterosexuella par en metod när andra former av behandling av infertilitet inte 

har fungerar eller inte förväntas fungera.128 

 

4.3.2 Gällande rätt 

GCC artikel 1458 föreskriver vilka krav som måste vara uppfyllda för att ett 

surrogatarrangemang ska vara tillåtet. För att surrogatarrangemanget ska vara tillåtet 

krävs för det första att domstolen i Grekland lämnar sitt godkännande innan embryot 

inplanteras i surrogatmoderns livmoder. Enligt grekisk rätt är det den tilltänkta 

mamman som ska ansöka om ett godkännande hos domstolen.129 Kvinnor har enligt 

LAMAR 4 § 1 möjlighet att använda surrogatmödraskap som assisterad 

befruktningsmetod fram till dess de fyller 50 år.  Homosexuella par och singelmän kan 

idag inte använda sig av surrogatmödraskap i Grekland vilket framkommer av GCC 

artikel 1456 och 1458. Enligt GCC artikel 1456 krävs för ett godkännande av domstolen 

att villkoren för arrangemanget är nedtecknade i ett avtal och att samtycke till 

överenskommelsen finns från surrogatmoderns eventuella man. I Grekland är det vidare 

inte tillåtet att betala ut ekonomisk ersättning till surrogatmodern. Dock är det tillåtet att 

                                                                                                                                               
http://www.bioethics.gr/images/pdf/ENGLISH/BIOLAW/MEDICALLY_ASSISTED_REPRODUCTIO
N/law_3089_en.pdf. 
124 Trimmings och Beaumont, International surrogacy arrangements, s. 143. 
125 Stoll, Surrogacy Arrangements and Legal Parenthood, s. 312. 
126 Stoll, Surrogacy Arrangements and Legal Parenthood, s. 312. 
127 Trimmings och Beaumont, International surrogacy arrangements, s. 143. 
128 Kriari-Catranis, Human assisted procreation and human rights, s. 273. 
129 Trimmings och Beaumont, International surrogacy arrangements, s. 147. 
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utgifter som är knutna till graviditeten betalas av de tilltänkta föräldrarna enligt 

LAMAR 12 § 4. Kommersiella arrangemang är enligt LAMAR artikel 26 förenade med 

straffrättsliga sanktioner. Inför domstolen ska vidare medicinska intyg visas upp. Dels 

ska den tilltänkta modern uppvisa ett medicinskt intyg som bestyrker att hon inte själv 

kan bära fram ett barn enligt GCC artikel 1455, dels ska surrogatmodern visa ett 

medicinskt intyg på att hon är frisk nog, både fysiskt och psykiskt, att genomgå en 

graviditet enligt LAMAR 13 § 2. 

Domstolen godkänner enligt GCC artikel 1458 bara arrangemang där samtliga 

parter, surrogatmodern och de tilltänkta föräldrarna, är bosatta i Grekland och där 

surrogatmodern är närstående till dem som försöker övervinna sin barnlöshet. Kravet på 
hemvist är uppställt för att behandlingens ska begränsas till invånare i Grekland och för 

att motverka reproduktionsturism.130 Slutligen ska enligt artikeln avtalet mellan 

surrogatmodern och de tilltänkta föräldrarna vara undertecknat. 

I Grekland finns som i många andra länder en moderskapspresumtion som innebär 

att en kvinna som föder ett barn presumeras vara mor till barnet även i rättslig 

mening.131 Om ett godkännande av surrogatarrangemanget ges av domstolen går 

emellertid presumtionen över till den tilltänkta modern vid barnets födelse och hon 

kommer därmed erhålla rättslig ställning som mor enligt GCC artikel 1465 § 1 och 

skrivas in i födelseattesten. Eftersom det i grekisk rätt precis som i svensk finns en 

presumtion att maken är pappa i de fall det är fråga om ett gift par enligt GCC artikel 

1465 erhåller även den tilltänkta fadern i ett sådant fall rättsligt faderskap. Någon 

överföring av föräldraskapet behöver då inte ske efter födseln. Det genomförs heller 

ingen lämplighetsprövning av de tilltänkta föräldrarna. Är paret ogift kan fadern genom 

sitt medgivande erhålla faderskap i enlighet med GCC artikel 1456 § 1, 1463 och 

14755. Eftersom föräldraskapet fastställs före födseln kan parterna inte ändra sig under 

tiden. Det enda undantaget från detta är om surrogatmodern har en genetisk koppling till 

barnet på grund av partiellt surrogatmödraskap. I ett sådant fall ska den tilltänkta 

modern eller surrogatmodern ansöka om föräldraskap inom 6 mån efter födseln för att 

få moderskap fastslaget i enighet med GCC artikel 1464 § 2. 

 

                                                 
130 Stoll, Surrogacy Arrangements and Legal Parenthood, s. 313. 
131 Stoll, Surrogacy Arrangements and Legal Parenthood, s. 313. 
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4.3.3 Analys 

Som framställningen visar föreligger det flera skillnader mellan de grekiska och 

engelska bestämmelserna om surrogatmödraskap. En sak som skiljer den grekiska 

regleringen från den engelska är presumtionen som ger den tilltänkta modern ställning 

som rättslig moder redan vid födseln. Att det i ett så tidigt skede som möjligt i 

processen klargörs vilka som är rättsliga föräldrar till barnet kan vara till fördel för 

barnet, de tilltänkta föräldrarna och även surrogatmodern. Den rättsliga osäkerheten 

som ofta framkommer bland de iblandade parterna motverkas och någon senare 

adoption med osäker utgång behöver inte genomföras. Till följd av att den rättsliga 

osäkerheten klaras upp i ett så tidigt skede i processen hindras parterna från möjligheten 

att ändra sig när arrangemanget väl har inletts.132 Trots att arrangemanget ska ske på 
rent altruistiska grunder med syftet att hjälpa ett ofrivilligt barnlöst par, har 

surrogatmodern sedan avtalet skrivits på, inga möjligheter att hävda någon rätt till 

barnet i de fall det saknas genetisk koppling. Ingen hänsyn tas således till möjligheten 

att surrogatmodern upplever graviditeten annorlunda än hon förutspått och utvecklar 

starka band till barnet. Reglernas utformning kan även ifrågasättas utifrån barntes 

perspektiv eftersom ingen prövning av de tilltänkta föräldrarnas lämplighet som 

föräldrar genomförs.133 Frågan kan ställas om barnets intressen verkligen tas till vara 

när det redan från början är bestämt att det rättsliga föräldraskapet ska tillfalla de 

tilltänkta föräldrarna.  

Kravet i lagstiftningen att surrogatmodern ska vara någon närstående till de 

tilltänkta föräldrarna kan vara svårt att uppfylla. Troligen kan de flesta om de tänker på 
sin egen familj och vänskapskrets kan konstatera att det skulle vara svårt att hitta en 

kvinna som skulle kunna tänka sig att bära ett barn i nio månader för att sedan lämna 

bort det. Att dessutom hitta någon som ställer upp utan ersättning får antas vara ännu 

svårare. Enligt Trimmings och Beaumont är det inte ovanligt att surrogatmodern tar 

emot ”pengar under bordet”.134 Det har också visat sig i en studie som gjordes i 

samband med införandet av den grekiska lagstiftningen att både kravet på närstående 

och altruism i många fall inte upprätthålls.135 Studien visar att surrogatmodern ofta inte 

är närstående till de tilltänkta föräldrarna. Kvinnan är istället inte sällan från Östeuropa 
                                                 
132 Stoll, Surrogacy Arrangements and Legal Parenthood, s. 317. 
133 Stoll, Surrogacy Arrangements and Legal Parenthood, s. 317. 
134 Trimmings och Beaumont, International surrogacy arrangements, s. 148. 
135 Hatzis, From soft to hard paternalism and back, s. 214 ff. 
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och betydligt yngre än de tilltänkta föräldrarna. Troligt är även att dessa kvinnor, som 

alltså inte känner de tilltänkta föräldrarna, får ersättning för att ställa upp som 

surrogatmödrar för att uppfylla de tilltänkta föräldrarnas starka önskan om barn. Mycket 

tyder således på att de surrogatarrangemang som beviljas av den grekiska domstolen i 

själva verket inte alltid är altruistiska i den mening lagen avser. Slutsatsen kan därför 

dras att en reglering i lag avseende altruistiska surrogatarrangemang inte per automatik 

medför att det kommersiella fallen upphör ens inom landet.136 

 

4.4 Slutsatser och jämförelser 

Skillnaden mellan de olika sätt på vilka England och Grekland valt att reglera 

altruistiskt surrogatmödraskap utgörs bland annat dels av de olika förfaranden genom 

vilka par får möjlighet att genomgå surrogatmödraskap, dels de olika vägarna till att 

erhålla juridiskt föräldraskap. I England krävs som visat att de tilltänkta föräldrarna och 

surrogatmodern genomgår en lämplighetsprövning innan arrangemanget inleds. I 

Grekland är det istället tillräckligt att inför domstol visa upp ett påskrivet avtal och 

medicinska intyg på att den tilltänkta modern inte själv kan bära fram ett barn och att 

surrogatmodern är frisk nog att göra det i hennes ställe. Visserligen är medicinska intyg 

ett smidigt sätt att fastställa parternas fysiska och psykiska kvalifikationer men en 

lämplighetsprövning får anses vara ett bättre och mer trovärdigt sätt att säkerställa 

parets och surrogatmoderns lämplighet. Ett intyg kan förfalskas och en mer 

genomgripande undersökning av både fysisk och psykisk tillstånd och bakomliggande 

skäl för att genomgå ett surrogatarrangemang får antas vara ett säkrare sätt att fånga upp 

eventuella missförhållanden. 

Avseende föräldraskapet har ovan lyfts fram att det föreligger stor skillnad mellan 

ländernas regler. I Grekland går föräldraskapet omedelbart över till de tilltänkta 

föräldrarna efter födseln om arrangemanget har godkänts av domstolen, medan det i 

England måste passera en viss tid för att surrogatmamman ska hinna återhämta sig från 

förlossningen samt att en rad andra krav ska vara uppfyllda vid tiden för ansökan. Som 

framgått tidigare finns det ett samband mellan säkerställande av barnets familjerättsliga 

situation och möjligheten att dra sig ur arrangemanget. Det går både att hysa 

                                                 
136 Hatzis, From soft to hard paternalism and back, s. 217. 
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betänkligheter beträffande de negativa effekterna av en längre tid av osäkra 

familjeförhållanden som rörande problematiken kring att inte kunna dra sig ur 

överenskommelsen. Emellertid har ovan konstaterats att surrogatmoderns möjlighet att 

avbryta arrangemanget väger tyngst och att mycket tyder på att hon är den mest 

skyddsvärda parten i sammanhanget vid sidan av det resulterande barnet. 

Även om lagstiftaren i England och Grekland har valt olika sätt att reglera 

altruistiskt surrogatmödraskap på går det även att urskilja likheter. Den gemensamma 

nämnaren får sägas vara att båda systemen bygger på att altruistiskt surrogatmödraskap 

är tillåtet till skillnad från kommersiella arrangemang som är kriminaliserade. 

Kriminaliseringen av kommersiellt surrogatmödraskap får i båda fallen anses vara 

uttryck för ett starkt ogillande av sådana arrangemang. En annan likhet mellan de båda 

ländernas regler är strävan att förhindra ”forum shopping” och viljan att begränsa 

användningen av surrogatmödraskap till landets egna invånare. Det får antas att den 

engelska och grekiska lagstiftaren med regleringen har försökt att skapa ett system inom 

landet för altruistisk surrogatmödraskap för att på så sätt motverka framfarten av den 

växande surrogatindustrin i världen. I Grekland har metoden vidare begränsats till att 

användas mellan närstående, troligen för att ytterligare minska risken för utnyttjande. I 

England har istället marknadsföring i samband med surrogatmödraskap förbjudits något 

som torde vara motiverat av liknande anledning. Valet att endast tillåta närstående att 

ställa upp som surrogatmödrar kan minska möjligheterna att hitta en lämplig 

surrogatmoder. Dessutom ska risken för påtryckningar inom familjen och möjligheten 

att ”fejka” vänskap inte bortses ifrån. Den engelska regleringen som förbjuder 

marknadsföring av surrogatmödraskap gör det också svårare att hitta lämpliga 

surrogatmödrar. Både den engelska och grekiska lagstiftningen har således inslag som 

kan sägas förmå människor att söka sig utomlands till kommersiella arrangemang. Det 

kan därför konstateras att bestämmelser avseende altruistiskt surrogatmödraskap inte 

tycks ha förhindrat kommersiella arrangemang varken i England eller i Grekland. 
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5 SMER:s rapport och de berörda parterna 

5.1 Inledning 

Hittills har det konstaterats att frånvaron av regler rörande surrogatmödraskap kan skapa 

problem för de par som ändå väljer att använda metoden, vidare att regler som införts 

utomlands inte visat sig vara problemfria. Det återstår därför att utreda SMER:s förslag 

till reglering i Sverige. Kapitlet behandlar SMER:s förslag i rapporten 2013:1. 

Dessutom undersöks vilka argument som tas upp och hur regleringen tar hänsyn till och 

kan tänkas påverka de berörda parterna. Kapitlet ska även beröra vilka som väljer 

surrogatmödraskap för att få barn samt vilka som ställer upp som surrogatmödrar och 

varför. 

 

5.2 De tilltänkta föräldrarna  

5.2.1 De som väljer surrogatmödraskap för att få barn och varför  

Under denna rubrik undersöks varför människor väljer surrogatmödraskap och vilka 

som oftast använder denna typ av assisterad befruktning. Parter som potentiellt kan 

efterfråga surrogatmödraskap är heterosexuella par, homosexuella par mellan män, 

homosexuella par mellan kvinnor och ensamstående kvinnor eller män.  

En majoritet av de som får barn genom surrogatmödraskap är som tidigare nämnts 

heterosexuella par.137 Detta kan tyckas förvånande. Homosexuella par mellan män och 

ensamstående män kan av naturliga skäl inte bära fram ett barn. På grund av svårigheten 

att adoptera som framgått under avsnitt 1.1, är surrogatmödraskap det enda verkliga 

alternativet för dem att bli föräldrar. Trots detta utgör denna grupp en minoritet av dem 

som använder sig av surrogatmödraskap. När heterosexuella par väljer att använda 

surrogatmödraskap som metod för att bli föräldrar beror det oftast på att kvinnan är 

infertil, saknar livmoder eller av andra skäl inte kan genomgå en graviditet. Är så fallet 

står möjligheten att bli föräldrar mellan att adoptera ett barn eller att kontakta en 

surrogatmor. Skälen till att adoption väljs bort kan vara att processen är lång, paret inte 

                                                 
137 Ekman, Varat och varan, s. 151. 
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uppfyller kraven för att få adoptera eller att önskan om ett barn med genetisk koppling 

till minst en av parterna är stor.138  

Kvinnliga homosexuella par och ensamstående kvinnor väljer oftast andra metoder 

för att bli föräldrar än surrogatmödraskap. För en kvinna i ett homosexuellt par finns 

möjligheten att bära fram ett barn med hjälp av insemination eller IVF. Behovet av 

surrogatmödraskap är således mycket liten i denna grupp, även om det skulle kunna bli 

aktuellt i något enstaka fall. För ensamstående kvinnor finns ännu inte någon laglig rätt 

att genomgå assisterad befuktning i Sverige, men rättsläget synes inom kort 

förändras.139 Surrogatmödraskap har hittills dock inte varit ett självklart val för 

ensamstående kvinnor med barnlängtan utan många har istället valt att vända sig 

utomlands för spermiedonation, alternativt anordna privata arrangemang och på så vis 

få ett barn med genetisk koppling till dem själva. 

Länder som svenskar vanligen vänder sig till för surrogatarrangemang är Indien, 

Ukraina, USA och Ryssland.140 Hur många barn det rör sig om är svårt att säga och 

mörkertalet är som tidigare nämnts förmodat stort.141 Möjliga anledningar till att 

använda sig av surrogatmödraskap är som ovan visats många, men sannolikt är att 

denna metod av assisterad befruktning ofta är en sista utväg. Den gemensamma 

nämnaren för dem som väljer att pröva surrogatmödraskap kan sägas vara en stark 

längtan efter barn vilket kan vara en stor tyngd att bära för någon som inte kan få barn 

själv. I detta avsnitt bör det även tilläggas att de tilltänkta föräldrarna ofta har lång 

utbildning, är mer välbeställda än kvinnan som får bära deras barn samt att de önskar att 

få ensam vårdnad över barnet i förhållande till surrogatmodern. 142 

 

5.2.2 SMER:s rapport och de tilltänkta föräldrarna 

Majoriteten av SMER:s ledamöter föreslår att altruistiskt surrogatmödraskap bör 

tillåtas. I rapport 2013:1 konstaterar SMER att det i de länder som altruistiskt 

surrogatmödraskap reglerats skett en glidning mot kommersiella arrangemang. SMER 

                                                 
138 SMER 2013:1, s. 46 (processen är lång, paret inte uppfyller kraven) och Ekman, Varat och varan, s. 
131 (genetisk koppling). 
139 Delbetänkande, Assisterad befruktning för ensamstående kvinnor, SOU 2014:29. 
140 SMER 2013:1, s. 129. 
141 Se ovan avsnitt 1.1. 
142 Ekman, Varat och varan, s. 131 f. 
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föreslår därför att endast tillåta altruistiska arrangemang där en närstående till de 

tilltänkta föräldrarna vill hjälpa paret genom att ställa upp som surrogatmoder.143  

För det första ska det framhållas att det är bra att SMER lyfter problemet med 

glidningen mot kommersiella former. Om utgångspunkten är att kommersiella 

arrangemang inte är etiskt försvarbara måste regleringen förhindra att en glidning mot 

att sådana former sker. Emellertid är det svårare att förstå varför kravet på att 

surrogatmodern ska vara närstående skulle lösa problematiken. Tidigare i 

framställningen har Grekland tagits upp och där visar undersökningen att kravet på en 

närstående surrogatmoder snarare spär på problemet.144 Ett av bekymmerna med 

altruistiska surrogatmödraskap är att det är svårt att hitta någon som vill ställa upp utan 

att få ersättning. Ska surrogatmodern därtill även vara närstående begränsas kretsen 

frivilliga ännu mer. Frågan är om det bakomliggande skälet för kravet på närstående är 

att det i mångas ögon kan mildra arrangemangets karaktär av att vara oetiskt? Det kan 

verka mindre okonventionellt att till exempel hjälpa sin dotter att få barn än att lämna 

bort ett barn till en främmande människa. 

I rapporten lyfter SMER fram att surrogatmödraskap är en möjlighet för kvinnor att 

få barn som av medicinska skäl inte kan bära eller föda barn själva.145 Metoden är även 

en verklig möjlighet för män som lever i ett homosexuellt förhållande att bli 

föräldrar.146 Även om SMER:s bedömning att metoden kan hjälpa dessa grupper som 

annars har svårt att bilda familj med barn stämmer, är det möjligt att ifrågasättas varför 

många önskar att få ett eget genetiskt barn. Även om det många gånger endast är 

mannen som för sina gener vidare verkar den genetiska kopplingen vara något som 

människor i vårt samhälle skattar högt.147  

SMER föreslår även att möjligheten att få tillgång till metoden bör föregås av en 

lämplighetsprövning och en omsorgsfull bedömning av de tilltänkta föräldrarna.148 

Prövningen ska göras för att säkerställa att barnet får växa upp under goda förhållanden. 

En lämplighetsprövning får som SMER påpekar sägas vara helt nödvändig för att 

säkerställa barnets bästa samt föräldrarnas och surrogatmoderns lämplighet. 

                                                 
143 SMER 2013:1, s. 172. 
144 Se ovan avsnitt 4.3.2. 
145 SMER 2013:1, s. 173. 
146 SMER 2013:1, s. 173. 
147 Ekman, Varat och varan, s. 139. 
148 SMER 2013:1, s. 173. 
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Hur kommer det faktum att en eventuell reglering av surrogatmödraskap i Sverige 

kommer utgå från att arrangemangen ska vila på en altruistisk grund, påverka de 

tilltänkta föräldrarnas handlande? Om målet är att minska antalet personer som söker 

sig utomlands för att inledda ett kommersiellt arrangemang måste regleringen i Sverige 

erbjuda ett bättre alternativ för att få dessa att stanna hemma. En fördel för de tilltänkta 

föräldrarna med ett altruistiskt surrogatmödraskap i Sverige är att det kan bli mindre 

kostsamt. Detta är dock allt annat än säkert. En annan fördel är att de tilltänkta 

föräldrarna inte behöver känna samma oro för förhållandets karaktär av ojämlikhet 

mellan parterna och att risken för utnyttjande av surrogatmodern minskar. Samtidigt 

skulle frustrationen av att inte hitta en surrogatmoder bland de närstående kunna bli 

stor. Beroende på hur den eventuella regleringen kommer att se ut skulle även regler 

som ger surrogatmodern möjlighet att ändra sig kunna påverka föräldrarnas val. 

Möjligheten att helt stoppa svenskar från att åka utomlands är troligen mycket liten och 

en svensk reglering kommer beroende på hur den utformas få varierande stor effekt. 

Lagstiftarens uppgift i denna del är att utforma normer för vilka krav som ska 

ställas på personer som vill tillämpa surrogatmödraskap som metod för att få barn. 

Vidare krävs att metoder tas fram för att avgöra personernas lämplighet som föräldrar. 

Den främsta utmaningen blir att skapa ett system här som inte ger människor anledning 

att söka sig utomlands till mer etiskt tveksamma arrangemang. Därför är frågan om det 

ska krävas en tidigare relation med surrogatmodern viktig eller hur parterna annars ska 

komma i kontakt. Som visat finns fördelar med att inte begränsa möjliga 

surrogatmödrar till kretsen närstående till de tilltänkta föräldrarna. Vidare krävs ett 

system för när och hur föräldrarättigheterna ska gå över. Som tidigare konstaterats finns 

i den delen anledning att studera den engelska modellen med parental order.149 

 

5.3 Surrogatmodern 

5.3.1 Valet att bli surrogatmoder och varför 

Under denna rubrik undersöks vilka kvinnor som ställer upp som surrogatmödrar och 

anledningen därtill. Bilden som målas upp är komplex och vi vet egentligen för lite för 

                                                 
149 Se ovan avsnitt 4.2.3. 
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att ge ett säkert svar på vilka motiv som ligger bakom surrogatmoderns val. Trots detta 

göras ett försök att ringa in de vanligaste anledningarna. 

För det första kan skälen skilja sig åt beroende på var surrogatmodern kommer 

ifrån. Det säger sig självt att de inkomster som kommersiellt surrogatmödraskapet 

inbringar i det flesta fall blir viktigare i till exempel Indien där surrogatmödrarna 

kommer från de fattiga byarna runt surrogatklinikerna. Enligt Pandes undersökning är 

arrangemanget för vissa av surrogatmödrarna i Indien deras enda försörjningsalternativ 

på grund av svår fattigdom. De indiska kvinnorna är ofta outbildade och dåligt insatta i 

vad medicineringen och surrogatmödraskapet innebär. En del har inte helt självmant 

vänt sig till klinikerna utan har blivit övertalade av sin man eller rekryterade av 

sköterskor på kliniken. Andra beskriver en känsla av att vara utvalda och speciella och 

säger sig ha en mycket god relation med de tilltänkta föräldrarna.150 

I USA är den typiska surrogatmodern en gift kvinna från arbetarklassen med en 

konservativ och traditionell syn på familjen.151 Ekman skriver att dessa kvinnor ofta 

beskriver glädjen och storheten med att ge bort ett barn som gåva till de tilltänkta 

föräldrarna.152 Även i USA praktiseras kommersiellt surrogatmödraskap men 

ersättningen är förmodligen inte den enda anledningen till att kvinnor väljer att ställa 

upp. Jönsson menar efter att ha tagit del av Ragonés studier att det kan vara ett sätt att 

stärka sin roll som kvinna och hemmafru och dessutom en helt ny livsupplevelse för 

någon som levt ett mycket tillrättalagt och konventionellt liv tidigare.153 Andra faktorer 

kan också ligga bakom valet. Ekman pekar på att det finns studier som visar en 

överrepresentation hos surrogatmödrar i USA som har adopterat bort ett barn i tonåren 

eller på annat sätt blivit av med ett barn tidigare i livet.154 Det skulle kunna tyda på att 

en destruktivitet till följd av skuld och skam driver kvinnor med sådana erfarenheter till 

att bli surrogatmödrar, alternativt ett tecken på empati för människor som saknar barn. 

En annan sak som tycks stärka motivationen hos vissa surrogatmödrar är enligt Ragoné 
att behandlingen misslyckas, något som inte är helt ovanligt.155 

Altruistiska skäl som lyfts fram är viljan att hjälpa någon närstående att bli förälder. 

Det finns också de som uttalat att de haft en positiv upplevelse av att vara gravida och 

                                                 
150 Pande, Not an ’angel’ not a ’whore’, s. 164. 
151 Ragoné, Surrogate Motherhood, s. 57 
152 Ekman, Varat och varan, s. 182. 
153 Jönsson, Det förbjudna mödraskapet, s. 23 och 26. 
154 Ekman, Varat och varan, s. 187. 
155 Ragoné, Surrogate Motherhood, s. 63. 
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nu vill hjälpa andra par att få barn.156 Även om arrangemanget beskrivs som altruistiskt 

är det intressant att de flesta surrogatmödrar i till exempel England är bidragstagare 

medan de tilltänkta föräldrarna är relativt välbeställda.157 

 

5.3.2 SMER:s rapport och surrogatmodern 

Ett starkt argument som lyfts fram i rapporten SMER 2013:1 till stöd för att tillåta 

altruistiskt surrogatmödraskap är att en kvinna i enlighet med principen om 

självbestämmande och autonomi har rätt att bestämma över sin egen kropp.158 SMER 

tar även upp jämförelsen med organtransplantation men menar att det är en stor skillnad 

mellan att donera ett organ och att bära, föda och ge bort ett barn.159 Denna skillnad 

måste mycket riktigt betraktas som stor och jämförelsen svår att göra eftersom ett barn 

är en levande människa. Rätten att bestämma över sin egen kropp är däremot en viktig 

princip att upprätthålla.  

Argumentet väcker många olika frågor. För det första om rätten att bestämma över 

sin egen kropp även är ett argument för att motivera en kommersiell form av 

surrogatarrangemang? Om en kvinna har rätt att bestämma över sin egen kropp, varför 

skulle hon inte ha rätt att få ersättning om hon så önskar? För det andra uppkommer 

frågan om det är möjligt att samtycka till vad som helst och om inte, var gränsen bör 

gå? För det tredje är det i anslutning till argumentet om självbestämmande lätt att dra 

paralleller till diskussionen om fri abort. Fri abort är något som majoriteten i Sverige 

anser vara en självklarhet och ett vanligt argument för det är just rätten att bestämma 

över sin egen kropp. Hit kan även fogas frågan om det fria och opåverkade valet. Går 

det överhuvudtaget att göra ett fritt val utan påverkan av ekonomiska, sociala och 

religiösa faktorer? Även om svaret blir nej på den frågan är det emellertid möjligt att 

göra ett informerat val.160 

Ovan har det tagits upp att SMER föreslår att en reglering av altruistiskt 

surrogatmödraskap i Sverige bör innehålla ett krav på att surrogatmodern är närstående 

till de tilltänkta föräldrarna.161 I samband med förslaget lyfter SMER även upp att det 

                                                 
156 Ragoné, Surrogate Motherhood, s. 61. 
157 Herring, Medical law and ethics, s. 376. 
158 SMER 2013:1, s. 168. 
159 SMER 2013:1, s. 172. 
160 Jönsson, Det förbjudna mödraskapet, s. 179 ff. 
161 Se ovan avsnitt 5.2.2. 
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kan förekomma påtryckningar och press mellan närstående, varför graden av frivillighet 

kan ifrågasättas.162 En sätt att upptäcka detta och avhjälpa risken skulle enligt SMER 

vara en omsorgsfull lämplighetsprövning i varje enskilt fall för att utesluta att 

påtryckningar är en bakomliggande orsak till arrangemanget och även för att säkerställa 

att surrogatmoder har en stark egen vilja att bära barnet åt något annan, samt att hon är i 

fysik och psykisk form att genomgå processen.163 Risken för påtryckningar mellan 

närstående är precis som SMER anger en viktig fråga att lösa. För att sådana fall ska 

fångas upp krävs det att problematiken tas på allvar och att tillräckliga resurser finns för 

att kunna genomföra en omsorgsfull undersökning av de tilltänkta föräldrarna och 

surrogatmoderns lämplighet. 

SMER menar vidare att det kan vara mindre komplicerat att ställa upp som 

surrogatmoder och lämna över barnet till de tilltänkta föräldrarna om de är närstående 

och det därför är enklare att försäkra sig om att barnet får goda uppväxtförhållanden. 

Förvisso är det troligt att det är lättare för surrogatmodern att lita på att barnet kommer 

ha det bra om hon har en etablerad relation som anhörig eller nära vän till de tilltänkta 

föräldrarna. Samtidigt kan det vara smärtsamt att se barnet växa upp men hela tiden stå 
utanför barnets absoluta närhet. Det skulle kunna uppstå en situation av att 

surrogatmamman aldrig ges utrymme att klippa banden helt. 

Enligt studier från Nederländerna som SMER tagit del av har surrogatmödrar i de 

flesta fall mått bra ett år efter händelsen och varit nöjda med sitt val.164 Under den 

period altruistiskt surrogatmödraskap var möjligt att genomföra i Finland framkom det i 

en undersökning att två av surrogatmödrarna drabbats av depression.165 Totalt inleddes 

46 behandlingar mellan åren 1991–2007 i Finland som resulterade i 14 kliniska 

graviditeter och 12 födda barn.166 De som utförde studien menade därför att risken för 

depression påkallade noggrann psykologisk rådgivning och stöd både under 

arrangemangets inledande skede samt tiden efter förlossningen.167 Även SMER föreslår 

psykologisk rådgivning.168 En fara är dock att depressionen inte upptäcks. Enligt 

                                                 
162 SMER 2013:1, s. 172 
163 SMER 2013:1, s. 172. 
164 SMER 2013:1, s. 160. 
165 Söderström-Anttila m.fl., Experience of in vitro fertilization surrogacy in Finland, s. 750-752. 
166 Söderström-Anttila m.fl., Experience of in vitro fertilization surrogacy in Finland, s. 748-750. 
167 Söderström-Anttila m.fl., Experience of in vitro fertilization surrogacy in Finland, s. 750-752. 
168 SMER 2013:1, s. 171. 
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Brodén normaliseras symtomen nämligen ofta av både kvinnan och vårdpersonalen 

vilket leder till att depression under graviditet vanligen underdiagnostiseras.169  

Det kan vara svårt att utröna vad en graviditet vanligtvis väcker för känslor hos 

kvinnor.170 Känner alla kvinnor ett känslomässigt band till barnet redan under 

graviditeten eller inte? Vid surrogatarrangemang synes det vara vanligt att 

surrogatmamman uttrycker att hon inte känner något för barnet eftersom det inte är 

hennes eget. Här kan det uppenbaras en skillnad mellan att rätten att bestämma över sin 

egen kropp är viktig, men rätten att bestämma över barnet under graviditet tycks mindre 

viktig för surrogatmodern.171 Samtidigt menar vissa att graviditeten och även 

förlossningen är något mamman och barnet går igenom tillsammans vilket skapar ett 

naturligt band mellan dem.172 Detta band är enligt teorier om anknytning något som är 

menat att fortsätta utvecklas efter barnets födsel.173 Att avtala om att klippa bandet 

mellan mor och barn på det sätt som sker vid surrogatmödraskap skulle enligt vissa 

innebära att kvinnan endast ses som en ”miljö”, något som inte stämmer överens med 

verkligheten.174 

Lagstiftaren har här att avgöra vilka krav det ska ställas på någon som vill bli 

surrogatmoder. Personliga egenskaper som till exempel egen familj, psykisk och fysik 

lämplighet och anledningen till att vilja delta i arrangemanget är saker lagstiftaren måste 

utforma riktlinjer kring och metoder för att säkerställa. Särskilt avgörande är vikten av 

ett informerat samtycke och hur stödet kring surrogatmamman ska se ut under 

processen. 

 

5.4 Det resulterande barnet 

5.4.1 Barnets bästa 

Enligt både svensk och internationell rätt ska beslut som rör barn tas med utgångspunkt 

i barnets bästa. I svensk rätt har principen om barnets bästa uttryckligen införts i 

                                                 
169 Brodén, Graviditetens möjligheter, s. 84. 
170 Satz, Markets in woman’s reproductive labor, s. 117 f. 
171 Ragoné, Surrogate Motherhood, s. 75. 
172 Se Satz, Markets in women’s reproductive labor, s. 116. 
173 Brodén, Graviditetens möjligheter, s. 74. 
174 Se Satz, Markets in women’s reproductive labor, s. 116. 
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lagstiftning vars primära syfte är att reglera förhållanden som direkt berör barn.175 

Annan lagstiftning som berör barn men vars huvudsakliga syfte är att reglera något 

annat saknar uttrycklig skrivelse om att hänsyn ska tas till barnets bästa.176 Frågan är 

vad barnets bästa innebär? 

En rad faktorer som rör barns behov ska vägas in i bedömningen eftersom 

barnkonventionen både syftar till det enskilda barnets bästa men också hänvisar till barn 

i allmänhet. I en statlig utredning från 1997 finns en sammanställning av de 

grundläggande behov som bör ingå i en bedömning av barnets bästa med utgångspunkt i 

vad som framkom i delrapporten Barnkonventionen och utlänningslagen (SOU 

1996:115). För det första har barn behov av omvårdnad och skydd. Det innebär att 

barnet behöver få den omvårdnaden och det skyddet som behövs för att det ska kunna 

överleva och utvecklas. Hänsyn ska således både tas till barnets fysiska och psykiska 

behov. För det andra har barn behov av sina föräldrar. Det behovet tillgodoses bäst 

genom ett varaktigt och stabilt förhållande till barnets föräldrar och är den avgjort 

viktigaste principen. Kontinuitet i relationen till föräldrarna är ett barns mest 

grundläggande behov. Tanken är att föräldrarna inte bara tillgodoser barnets fysiska 

behov utan även ger barnet kärlek, trygghet och en känsla av att behövas. För det tredje 

behöver barn respekt för sin integritet. Respekten för integritet grundas i att det för ett 

barn är viktigt att känna sig behövd, att ha en uppgift att fylla och att få ta ansvar. 

Barnet måste ges möjlighet att i takt med sin mognad och stigande ålder påverka sin 

situation och få ta ansvar för sina personliga förhållanden och sitt handlande.177 

Surrogatmödraskap är i stor utsträckning en fråga som rör barnet och barnets bästa. 

Barnet har rätt att ha en säker familjesituation, att växa upp under goda förhållanden och 

att i mogen ålder få kännedom om sitt genetiska ursprung. Om barnets bästa inte kan 

uppfyllas genom surrogatmödraskap och barn riskerar att fara illa till följd av metoden 

bör den inte uppmuntras av lagstiftaren. Om å andra sidan barnets rätt på ett effektivare 

sätt kan säkerställas i Sverige genom bestämmelser om surrogatmödraskap talar det för 

att införa en sådan lagstiftning. Nedan utredas därför SMER:s förslag med utgångspunkt 

ur barnets perspektiv.  

 
                                                 
175 Bl.a. FB 6 kap. och 21 kap. Socialtjänstlag (2001:453) 1 §, Lagen (1990:52) med särskilda 
bestämmelser om vård av unga 2 och 3 §§. 
176 SOU 1997:116, s. 140 f. 
177 SOU 1997:116, s. 135 f. 
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5.4.2 SMER:s rapport och det resulterande barnet 

För de barn som idag föds som ett resultat av surrogatarrangemang genomförda utanför 

den svenska hälso- och sjukvården finns ingenting som säkerställer att barnet får 

kännedom om sitt ursprung. Rätten till kännedom om sitt ursprung är en viktig del av 

barnrätten som grundas på såväl ekonomiska, medicinska, psykologiska och etiska 

skäl.178 SMER tar i rapporten 2013:1 upp att barn som föds inom den offentliga hälso- 

och sjukvården har en laglig rätt enligt LGI 6 kap. 5 § och 7 kap. 7 § att få kännedom 

om sitt ursprung vid insemination och befruktning utanför kroppen. Det resulterande 

barnet i ett surrogatarrangemang skulle vidare kunna tillförsäkras detta om metoden 

genomfördes här.179  

Problemet som idag finns är att barn som är födda genom surrogatmödraskap 

utomlands kan ha svårt att få kännedom om sitt ursprung bland annat eftersom 

födelseattesten ibland bara innehåller de tilltänkta föräldrarnas namn. Även i de fall 

surrogatmödraskap sker på privat väg i Sverige är risken stor att barnet inte får 

kännedom om sitt ursprung. Stoll skriver att det skulle kunna ifrågasättas om barn har 

rätt att få veta att de fötts av en surrogatmoder i de fall genetisk koppling saknas.180 Hon 

menar emellertid att det vore konstigt att inte tillerkänna barnet en sådan rätt. Vid en 

eventuell reglering av surrogatmödraskap bör rätten till kännedom om sitt ursprung tas 

på allvar. Det är ett starkt argument för att på något sätt reglera surrogatarrangemang 

eftersom alla barn bör behandlas lika av lagstiftaren. Rätten att få kännedom om sitt 

ursprung borde tillförsäkras alla barn. 

I SMER 2013:1 lyfts det fram att de långsiktiga konsekvenserna för det 

resulterande barnet ännu är okända. SMER menar ändå att de få studier som finns visar 

att barnet fungerar och mår bra.181 Ännu finns däremot ingen statlig uppföljning av barn 

födda genom surrogatmödraskap. Det bör därför vara ett mål att fler studier göras innan 

det kan konstateras om det finns långvariga konsekvenser hos barn som har fötts av en 

surrogatmoder. Avseende barn som har blivit adopterade har många studier gjorts och 

det har visats att problem hos barn är vanligare hos adoptivbarn än hos barn som vuxit 

upp med sina biologiska föräldrar.182 Detta skulle kunna bero på att adoptivbarn ibland 

                                                 
178 Singer, Barnets bästa, s. 84 f. 
179 SMER 2013:1, s. 173. 
180 Stoll, Surrogacy Arrangements and Legal Parenthood, s. 74. 
181 SMER 2013:1, s. 169. 
182 SMER 2013:1, s. 44. 
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har tidiga traumatiska upplevelser innan adoptionen ägt rum. Det är dock rimligt att anta 

att barn födda till följd av surrogatmödraskap kan komma att ha många frågor om sitt 

ursprung likt vad som är vanligt hos adoptivbarn. Frågor gällande vem som är barnets 

”riktiga mamma” eller varför den ”riktiga mamman” lämnat bort barnet kan vara svåra 

att besvara. Vid altruistiskt surrogatmödraskap slipper barnet ytterligare frågor som 

omständigheten av ersättning till surrogatmammans skulle kunna väcka. Barnets 

välbefinnande kan till stor del säkerställas genom att barnet i mogen ålder på ett 

förberett och genomtänkt sätt får kännedom om sitt ursprung. Möjligen skulle en 

fortsatt relation med surrogatmodern genom uppväxten vara av positiv art för barnets 

del. 

Något som SMER inte tar upp i rapport 2013:1 är huruvida surrogatmoderns 

välmående kan påverka barnet under graviditeten. Brodén skriver att föreställningar om 

att den gravida kvinnans psykiska tillstånd påverkar barnet är gammal och under senare 

tid kommit att bekräftas allt tydligare genom vetenskapliga studier.183 Kvinnans 

känslomässiga tillstånd påverkar barnet genom fysiologiska processer i kroppen och kan 

ge negativa effekter på barnets utagerande under uppväxten.184 Som tidigare nämnts har 

risken för depression hos surrogatmodern lyfts fram i en finsk studie.185 Denna risk är 

således något som måste tas på allvar även för barnets skull. 

Med en lag om surrogatmödraskap skulle det resulterande barnets chans till en 

tidigt fastställd familjesituation kunna säkerställas genom tydliga regler. Även det är 

något som ligger i barnets intresse och talar för en svensk lagstiftning. Om en svensk 

regelring av altruistiskt surrogatmödraskap inte skulle få den önskade effekten att 

arrangemang inledda utomlands minskar, återstår dock de negativa aspekterna med 

detta. Barn kan fortfarande komma att ha svårt att få kännedom om sitt ursprung.  

Processen kan bli svår och påverka barnet särskilt om det skulle uppkomma en konflikt 

mellan de tilltänkta föräldrarna och surrogatmodern. 

 

 

 

                                                 
183 Brodén, Graviditetens möjligheter, s. 86. 
184 Brodén, Graviditetens möjligheter, s. 86. 
185 Se ovan avsnitt 5.3.2. 
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6 Avslut 

6.1 Vad skiljer altruistiskt surrogatmödraskap från kommersiellt? 

Ett av målen med framställningen har varit att utkristallisera vad altruistiskt 

surrogatmoderskap innebär. Den avgörande skillnaden det talas om vid jämförelser 

mellan altruistiskt och kommersiellt surrogatmödraskap ligger i motivet hos kvinnan 

som ställer upp som surrogatmor.186 Om arrangemanget är kommersiellt kan kvinnans 

motiv vara helt ekonomiskt eller en blandning av altruistiskt och ekonomiskt. 

Surrogatmamman kanske vill hjälpa ett par att bli föräldrar samtidigt som hon har 

behov av en större inkomst. Om arrangemanget däremot sker på altruistiska grunder 

förväntas det endast finnas en stark önskan om att hjälpa andra att få barn.  

Vidare kan det finnas skillnader i vilka etiska frågor som blir aktuella vid 

altruistiskt respektive kommersiellt surrogatmödraskap.187 Vid kommersiellt 

surrogatmödraskap blir det av särskilt intresse att diskutera frågor om varufiering av 

barn och kvinnors kroppar. De etiska frågorna är av tydligare karaktär vid kommersiella 

arrangemang eftersom det monetära elementet alltid finns där som en påminnelse om att 

någonting köps. Av underökningen som gjorts ovan i uppsatsen framkommer däremot 

att de etiska frågorna vid altruistiskt surrogatmödraskap på många sätt är desamma.188 

Emellertid framkommer inte frågorna lika tydligt eftersom det altruistiska 

surrogatmödraskapet omgärdas av ett godhjärtat motiv. 

Finns det skillnader för vilka krav som kan ställas på surrogatmodern i ett 

altruistiskt förhållande jämfört med ett kommersiellt? Svaret på den frågan avgörs av i 

vilket rättsystem lagstiftningen utformas och hur utformningen ser ut. Det enkla svaret 

är att det kan krävas mer av en surrogatmoder som får ersättning för att ställa upp, men 

mycket talar för att Sverige likt England aldrig skulle tillåta en sådan lagstiftning. Avtal 

om surrogatmödraskap är oavsett om det sker kommersiellt eller altruistiskt inte att ses 

som vilket avtal som helst. 

Gällande konsekvenserna för de berörda parterna skiljer sig ett altruistiskt eller ett 

kommersiellt system på flera sätt. De tilltänkta föräldrarna kommer troligen fortfarande 

vända sig utomlands i många fall även om ett altruistiskt alternativ tillåts i Sverige. För 

dem kan möjligheterna att hitta en surrogatmoder här öka om ersättning tillåts 
                                                 
186 Se bl.a. Jönsson, Det förbjudna mödraskapet, s. 198. 
187 Se ovan avsnitt 3.4. 
188 se ovan avsnitt 3.2. 
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förekomma. Även om det finns en stark vilja att hjälpa andra hos surrogatmodern kan 

det ifrågasättas varför hjälpen inte ska ersättas ekonomiskt. Kvinnor har traditionellt sett 

haft svårare än män att få tillräckligt betalt för sitt arbete.189 För surrogatmoderns del 

har hon om kommersiellt surrogatmödraskap tillåts möjlighet att bli rättvist ekonomiskt 

kompenserad för sin insats. Surrogatmodern kommer, oavsett om hon ställer upp med 

eller utan ersättning, riskera att användas som ett medel för de tilltänkta föräldrarnas 

skull. För det resulterande barnet är den kritiska frågan om ett kommersiellt förhållande 

är att ses som handel med barn. Samtidigt är den frågan även närvarande i de fall 

altruistiska surrogatmödraskap överkompenseras, vilket har visat sig vara relativt 

vanligt. 

Slutsatsen med denna genomgång är att det hade varit till gagn att inte avfärda 

kommersiellt surrogatmödraskap innan utredningen om en eventuell reglering av 

området påbörjades. Det hade funnits ett värde i att förutsättningslöst inkludera både 

altruistiskt och kommersiellt surrogatmödraskap i utredningen eftersom de båda 

tillvägagångssätten har flera beröringspunkter liksom för- och nackdelar. 

 

6.2 En eventuell framtida reglering 

Idag är det inte längre en fråga om surrogatmödraskap ska regleras utan snarare en fråga 

om hur. En fördel med att lagstiftaren avvaktat att reglera området är att vi nu har 

möjlighet att inhämta lärdomar från länder som gått före. Lärdomarna som kan göras 

genom att undersöka Englands och Greklands lagstiftning på området är främst att 

surrogatmödraskap är svårt att reglera på ett fullt ut effektivt sätt. Till exempel tycks det 

inte vara möjligt att lagstifta bort benägenheten för de tilltänkta föräldrarna att söka sig 

utomlands. Av det kan slutsatsen dras att en eventuell framtida reglering även måste 

innefatta särskild reglering för dessa fall. Oavsett om det sker i Sverige eller utomlands 

har det resulterande barnet i surrogatarrangemang samma rätt till en säker 

familjesituation som andra barn.  

Som framställningen visat måste normer utarbetas för vilka som ska kunna tillämpa 

surrogatmödraskap för att få barn samt vad som krävs för de kvinnor som vill bli 

surrogatmödrar. Tydliga regler avseende avtalets utformning vad gäller ersättning och 

                                                 
189 Jönsson, Det förbjudna mödraskapet, s. 198. 
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möjligheterna till genomdrivande i domstol måste tas fram. Självklart ska barnets rätt 

till information stadgas i lagen likt hur rätten utformats i LGI. 

En annan sak som framkommit efter undersökningen i uppsatsen är att det finns 

mycket som talar för att utforma särskilda regler för övergången av föräldraskap istället 

för att använda de redan befintliga adoptionsreglerna. Surrogatmödraskap är en så 
särpräglad assisterad befruktningsmetod att adoption blir ett konstlat sätt att föra över 

föräldraskapet på. Till skillnad från den engelska lagstiftningen bör dock ett mål vid en 

eventuell framtida reglering vara att likställa den tilltänkta modern och den tilltänkta 

fadern. De tilltänkta föräldrarna bör ges samma rätt att påverka i beslut avseende frågor 

som berör barnet. 

Vid utformandet av en eventuell framtida reglering bör lagstiftaren sätta det 

resulterande barnet och surrogatmamman främst. Barnets bästa och välmåendet hos 

kvinnan som bär barnet bör vara det styrande för lagstiftningen. Att föräldraskap inte är 

en rättighet och att det inte finns någon ovillkorlig rätt att från samhällets sida få hjälp 

att bli förälder får inte glömmas bort. Att ha en stark barnlängtan får inte heller antas 

vara en garanti för att bli en god förälder eftersom föräldraskap är en levd verklighet 

snarare än en intention. 

Om lagstiftaren i Sverige väljer att tillåta surrogatmödraskap bör chansen även tas 

tillvara för att göra oberoende studier av utfallet både vad gäller lagstiftningens 

effektivitet i förhållandet till syfte, men också de eventuella långvariga psykiska 

effekterna på barnet och surrogatmodern. Som ovan visats finns det fortfarande många 

obesvarade frågor gällande detta. Debatten borde även särskilt lyfta frågan om vad 

Sverige kan göra för att motverka den situation som trots allt kommer fortgå för de 

kvinnor som tvingats in i surrogatindustrin på grund av fattigdom och okunskap. Dessa 

kvinnors rättsliga skydd är visserligen inte obefintligt men ytterst svårt för dem själva 

att utnyttja.  
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