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Sammanfattning 

 
Altruistiskt surrogatmoderskap innebär att en kvinna upplåter sin kropp för att bära fram och 

föda ett barn åt de som lider av ofrivillig barnlöshet, de s.k. tilltänkta föräldrarna. Vid altruistiskt 

surrogatmoderskap utgår ingen ersättning utöver förlorad arbetsersättning och 

sjukhuskostnader. Surrogatmoderskap är inte en tillåten behandlingsmetod inom svensk hälso- 

och sjukvård, dock har det visat sig att arrangemanget sker utan svensk hälso- och sjukvårds 

inblandning genom heminsemination. 

Huruvida surrogatmoderskap är en etiskt acceptabel behandlingsmetod för assisterad 

befruktning har diskuterats i de svenska lagförarbetena sedan 1980-talet. I SOU 2016:11 hade 

Utredningen till uppgift att bedöma om det altruistiska surrogatmoderskapet överensstämmer 

med två grundläggande principer inom svensk hälso- och sjukvård, vilka är principen om 

självbestämmanderätt och människovärdesprincipen. Utredningen bedömde att det inte med 

säkerhet kan fastställas att altruistiskt surrogatmoderskap överensstämmer med nyss nämnda 

principer, vilket anges vara två av Utredningens främsta skäl till att inte tillåta altruistiskt 

surrogatmoderskap.  

Arrangemanget kan innebära att surrogatmoderns självbestämmanderätt åsidosätts, såsom 

om surrogatmodern utsätts för tvång eller påtryckningar, hennes aborträtt inskränks eller om 

hon inte ges en ångerrätt att behålla barnet. Det har även kunnat påvisas att 

människovärdesprincipen kan åsidosättas under det altruistiska surrogatarrangemanget om 

surrogatmodern enbart betraktats eller används som ett medel för att de tilltänkta föräldrarna 

ska erhålla ett barn. Det är fortfarande osäkert om en lagstiftning kan upprätthålla 

surrogatmoderns självbestämmanderätt då arrangemanget innefattar flera riskfaktorer och 

forskningen på området är av allt för ringa omfattning för att kunna fungera som underlag i en 

bedömning. Det kan heller inte säkerställas att surrogatmodern behandlas på ett sätt som 

överensstämmer med människovärdesprincipen och således kan inte altruistiskt 

surrogatmoderskap anses som förenligt med människovärdesprincipen och surrogatmoderns 

självbestämmanderätt. 

 

 

 

 

 

 

 

Nyckelord: altruistiskt surrogatmoderskap, människovärdesprincipen, 

självbestämmanderätten, assisterad befruktning 
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1. Introduktion 

1.1   Inledning 

Surrogatmoderskap är en form av assisterad befruktning vilken innebär att parterna, de tilltänkta 

föräldrarna och surrogatmodern, kommer överens om att surrogatmodern ska bära och föda 

barnet för att sedan överlämna det till de tilltänkta föräldrarna.1 Surrogatmoderskap kan vara 

kommersiellt eller altruistiskt. Vid kommersiellt surrogatmoderskap erhåller surrogatmodern 

ersättning för att hon varit surrogatmoder, summorna kan variera beroende på vilket land 

arrangemanget sker i. Vid altruistiskt surrogatmoderskap utgår ingen ersättning utöver 

kostnader vilka kan hänföras till graviditeten, såsom sjukhusbesök och förlorad 

arbetsersättning. Således förstås att surrogatmoderns motiv till arrangemanget kan variera 

beroende på vilken typ av surrogatmoderskap det är fråga om. 2 

Surrogatmoderskap är varken tillåtet eller förbjudet i Sverige, ändock föreligger 

indikationer på att förekomsten av surrogatarrangemang ökar i Sverige, dock utan svensk hälso- 

och sjukvårds intervention. Ökningen av surrogatmoderskap torde bero på att tekniken för 

assisterad befruktning ständigt utvecklas och surrogatmoderskap, som behandlingsmetod, har 

kommit att accepteras i en större omfattning än tidigare och den framväxande 

internationaliseringen simplifierar möjligheten att kontakta utländska kliniker vilka erbjuder 

surrogatarrangemang.3 Möjligheten att få bli förälder har också kommit att ses som en rättighet 

för varje individ, därmed är det inte längre en självklarhet att människor som lider av ofrivillig 

barnlöshet måste acceptera det faktum att de aldrig kommer att få bli föräldrar.4 Att svenska 

medborgare väljer att söka sig utomlands för att få till ett surrogatarrangemang kan resultera i 

rättsliga problem, såsom att någon part ångrar sig.5 Surrogatmoderskapets rättsliga status i det 

svenska rättssystemet resulterar i risker för de inblandade parterna6 då avtal om 

surrogatmoderskap inte har rättsverkan i Sverige.7  

Lagstiftningsarbetet inför en eventuell legalisering av altruistiskt surrogatmoderskap har 

givit upphov till flera komplexa ställningstaganden för lagstiftaren. Lagstiftaren har angett att 

surrogatarrangemanget måste överensstämma med två viktiga principer inom det svenska 

rättssystemet, vilka är människovärdesprincipen och principen om självbestämmanderätt. 

Människovärdesprincipen innebär att människor inte ska ses eller behandlas som medel för att 

uppnå någon typ av vinning, utan varje människa är en självständig individ som besitter ett 

människovärde.  Principen om självbestämmande innebär att alla människor har en rätt att få 

sina åsikter, värderingar samt önskningar respekterade.8  

                                                        

1 Saldeen, Barn- och föräldrarätt, s. 131. 
2 Mägi, Zimmerman, Stjärnfamiljejuridik- Svensk familjelagstiftning ur ett normkritiskt perspektiv, s. 165. 
3 Singer, JT 2006, ”Mater semper certa est”?, s. 430. 
4 Singer, JT 2006, ”Mater semper certa est”?, s. 430. 
5 Olsson, Rother-Schirren, Schüldt, Familjejuridik, s. 64. 
6 Saldeen, Barn- och föräldrarätt, s. 131. 
7 Motion 2010/11:So475. 
8 SOU 2016:11, s. 22. 
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I SOU 2016:11 anförde Utredningen att altruistiskt surrogatmoderskap inte kan bedömas 

som förenligt med nyss nämnda principer och därav anser jag att det är intressant att, utifrån 

surrogatmoderns perspektiv, analysera huruvida altruistiskt surrogatmoderskapet faktiskt 

strider mot människovärdesprincipen och självbestämmanderätten.9 

 

1.2   Problembakgrund 

Surrogatmoderskap har varit föremål för diskussion i det svenska lagstiftningsarbetet sedan 

1980-talet,10 men utredningarna har varken resulterat i ett tillåtande eller förbud.11 Lagstiftaren 

har anfört att surrogatarrangemanget innebär ett flertal svåra ställningstaganden. I lagförarbeten 

som rör assisterad befruktning och föräldraskap kan ett kritiskt förhållningsätt utrönas gentemot 

surrogatmoderskap. Ett exempel på lagstiftarens motvilja till altruistiskt surrogatmoderskap är 

införandet av  1 kap. 7 § föräldrabalk (1949:381), som till viss del genomfördes för att 

lagstiftaren ville visa sitt avståndstagande mot surrogatmoderskap. Trots lagstiftarens 

motvillighet till ett tillåtande av altruistiskt surrogatmoderskap är det en företeelse som 

expanderar utanför svensk hälso- och sjukvård vilket för med sig rättsliga problem och risker. 

Således finns ett behov av att svensk hälso- och sjukvård tillhandahåller surrogatmoderskap 

som behandlingsmetod.12 Altruistiskt surrogatmoderskap har även ansetts underminera 

surrogatmoderns värdighet som människa då hennes kropp och reproduktionsförmåga nyttjas 

som ett verktyg.13  

Ett starkt skäl bakom lagstiftarens ovilja att tillåta altruistiskt surrogatmoderskap är 

arrangemangets överensstämmelse med människovärdesprincipen och 

självbestämmanderätten.14 Lagstiftaren har dock haft svårigheter att bedöma huruvida 

surrogatarrangemanget faktiskt strider mot människovärdesprincipen och 

självbestämmanderätten. Trots detta har surrogatmoderskap bedömts som icke etiskt 

försvarbart mot bakgrund av dessa principer. Varför förfarandet riskerar att strida mot 

människovärdesprincipen beror på att surrogatmodern tillhandahåller sin kropp för att de som 

lider av ofrivillig barnlöshet ska kunna bli föräldrar, surrogatmodern kan på så vis förefalla som 

ett medel för att de tilltänkta föräldrarna ska uppnå vinning, i detta fall är vinningen ett barn. 

Dock råder det delade meningar om huruvida surrogatmoderskap faktiskt strider mot 

människovärdesprincipen eller inte.15 

Vidare kan surrogatmoderns självbestämmanderätt komma att inskränkas om de tilltänkta 

föräldrarna utövar påtryckningar eller tvång gentemot surrogatmodern eller om 

surrogatmoderns aborträtt inskränks.16 Ytterligare en inskränkning som varit en av de mest 

                                                        

9 SOU 2016:11, s. 31. 
10 SOU 1985:5, s. 33. 
11 Mägi, Zimmerman, Stjärnfamiljejuridik- Svensk familjelagstiftning ur ett normkritiskt perspektiv, s. 165. 
12 Singer, JT 2006, ”Mater semper certa est”?, s. 430 f. 
13 Europarådet, Human Rights and ethical issues related to surrogacy, Motion for a resolution, dokument 13562. 
14 SOU 2016:11, s. 435 och 448. 
15 SMER 2013:1, s. 22. 
16 SOU 2016:11, s. 447. 
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centrala frågorna rörande legaliseringen av surrogatmoderskap är om det kan accepteras att 

surrogatmodern utger ett på förhand bindande samtycke att överlämna barnet efter dess födelse. 

Ett på förhand bindande samtycke kan komma att åsidosätta surrogatmoderns 

självbestämmanderätt då hon tvingas att överlämna barnet hon burit fram mot sin vilja.17 En 

eventuell legalisering av altruistiskt surrogatmoderskap kräver en reglering som upprätthåller 

surrogatmoderns självbestämmanderätt och tillgodoser människovärdesprincipen i förhållande 

till surrogatmodern.18  

 

1.3   Problemformulering 

Nya behandlingsmetoder för assisterad befruktning måste överensstämma med 

människovärdesprincipen och självbestämmanderätten.19 Utredningen anförde i SOU 2016:11 

att osäkerheten av det  altruistiska surrogatmoderskapets förenlighet med 

människovärdesprincipen och självbestämmanderätten var starka skäl för att inte tillåta 

förfarandet.20 Vidare anför Utredningen att det föreligger alltför lite studier på området för att 

fatta något beslut, vilket torde innebära att det inte med säkerhet kan fastslås att altruistiskt 

surrogatmoderskap faktiskt strider mot de aktuella principerna.21  

Lagstiftare, politiker och författare på området har debatterat kring surrogatmoderskapets 

överensstämmelse med människovärdesprincipen och principen om självbestämmanderätt. 

Jönsson, Ekman, Singer och Tännsjö har diskuterat problematiken med altruistiskt 

surrogatmoderskap och i deras framställningar finns likheter med Utredningens 

ställningstaganden, men det föreligger även vissa skillnader i argumentationen, vilka talar emot 

Utredningens beslut rörande altruistiskt surrogatmoderskap.22 Det kan därför ifrågasättas om 

och på vilket vis som altruistiskt surrogatmoderskap strider mot människovärdesprincipen och 

principen om självbestämmanderätt.  

En legaliseringen innefattar  flera svåra ställningstaganden och det finns inget klart och 

entydigt svar på hur en lagregel bör utformas för att upprätthålla principerna och om det ens är 

möjligt.23 På grund av att surrogatmoderskapet visat sig öka i Sverige samtidigt som rättsläget 

är oklart24 anser jag att det finns ett behov av att lyfta fram de argument som anförts mot och 

för ett tillåtande, i syfte att klargöra rättsläget mellan altruistiskt surrogatmoderskap och 

människovärdesprincipen samt självbestämmanderätten. Vidare bedömer jag att det är av 

intresse att undersöka vad en eventuell framtida reglering bör innehålla för att tillgodose 

                                                        

17 SOU 2016:11, s. 448. 
18 SOU 2016:11, s. 435 och 448. 
19 SMER 2013:1, s. 70. 
20 SOU 2016:11, s. 435 och 448. 
21 SOU 2016:11, s. 450. 
22 SOU 2016:11, s. 31. 
23 SMER 2013:1, s. 24 och SOU 2016:11, s. 31. 
24 Singer, JT 2006, ”Mater semper certa est”?, s. 430. 
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självbestämmanderätten och om det ens är möjligt att förena människovärdesprincipen samt 

självbestämmanderätten med det altruistiska surrogatmoderskapet. 

 

1.4  Syfte 

Arbetet syftar till att, utifrån surrogatmoderns perspektiv, söka utreda varför altruistiskt 

surrogatmoderskap anses resultera i inskränkningar av självbestämmanderätten och 

människovärdesprincipen. Således analyseras hur det altruistiska surrogatmoderskapet ska 

bedömas utifrån människovärdesprincipen och om surrogatmodern kan komma att enbart ses 

som ett medel för att de tilltänkta föräldrarna ska uppnå vinning samt. 

Vidare ämnar arbetet att undersöka om och under vilka omständigheter surrogatmoderns 

självbestämmanderätt riskerar att inskränkas eller åsidosättas i samband med arrangemanget 

och vad som bör beaktas vid utformandet av en lagregel för att tillgodose 

självbestämmanderätten. Arbetets syfte utreds med SOU 2016:11 som grund då det är den 

senaste och mest omfattande utredningen av surrogatmoderskap i de svenska lagförarbetena. 

Arbetet undersöker även vilka argument som finns i tidigare förarbeten samt andra källor på 

området för att få en djupare förståelse av vilka effekter det altruistiska surrogatmoderskapet 

har på människovärdesprincipen och självbestämmanderätten.  

Anledningen till att arbetet behandlar såväl människovärdesprincipen som 

självbestämmanderätten är för att dessa principer har en nära koppling till varandra, vilket 

kräver att de båda undersöks för att analysen ska få ett djup. Såväl människovärdesprincipen 

som självbestämmanderätten är centrala utgångspunkter i lagstiftningsarbeten som rör 

assisterad befruktning.25  

 

1.5   Frågeställning 

De frågeställningar arbetet syftar att analysera och besvara är följande: 

1. Är altruistiskt surrogatmoderskap förenligt med självbestämmanderätten utifrån 

surrogatmoderns perspektiv? 

 

- I vilka situationer riskerar självbestämmanderätten att inskränkas under det 

altruistiska surrogatmoderskapet? 

 

-Kan en lagregel utformas så att surrogatmoderns självbestämmanderätt tillgodoses i 

det altruistiska surrogatarrangemanget? 

 

2. Är altruistiskt surrogatmoderskap förenligt med människovärdesprincipen utifrån 

surrogatmoderns perspektiv? 

 

-Hur ska det kunna bedömas om altruistiskt surrogatmoderskap strider mot 

människovärdesprincipen? 

                                                        

25 SMER, Det svårfångade människovärdet – en debattskrift, s. 57. 
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1.6  Teori och Metod 

1.6.1. Teori 

Arbetet utgår från två etiska teorier vilka lagstiftaren givit stort utrymme i förarbeten som 

behandlat surrogatmoderskap. Begreppet teori får i detta sammanhang samma innebörd som 

begreppet princip och tillämpas därför synonymt.26 Principerna som arbetet har sin 

utgångspunkt i är människovärdesprincipen och principen om självbestämmanderätt. Principer 

kan tolkas på flera olika vis men jag har valt att utgå från den tolkning som SMER genomför 

på grund av att det är den tolkning som Utredningen i SOU 2016:11 ser till. Båda principerna 

är centrala i lagstiftningsarbete som rör assisterad befruktning då samtliga lagregler på området 

måste överensstämma med dem.27 Sandgren skriver i sin bok ”Vad är rättsvetenskap” att det 

finns flera olika typer av teorier. En typ är teorier vilka underbygger lagstiftningen, såsom 

människors lika värde och likabehandling.28  

Madeleine Leijonhufvud anför i boken ”Etiken i juridiken” att rättsvetenskapen måste 

beakta etiska principer och värden då lagstiftning och annan rättsutövning resulterar i effekter 

på samhället och dess medborgare.29 Flera av de argument som lagstiftaren anför bygger på 

etiska skäl och det är därför av betydelse att lyfta fram samt analysera dessa för att förstå varför 

lagstiftaren menar att altruistiskt surrogatmoderskap inte är att se som förenligt med 

människovärdesprincipen och självbestämmanderätten. 

 

1.6.2. Rättsvetenskaplig metod 

I arbetet har en rättsvetenskaplig metod använts. Rättsvetenskaplig metod är ett mer vidsträckt 

begrepp än juridisk metod, på så vis att den innefattar en bredare rättskällelära och analyserar 

rätten utifrån flera metoder.30 Rättsvetenskapen syftar till att frambringa analytiska studier vilka 

tillgodoser kraven på generalisering, teoretisering samt att undersökningen ska ske med ett 

kritiskt förhållningssätt. Rättsvetenskaplig metod handlar således inte om att göra ett 

dogmatiskt ställningstagande till olika rättsfrågor utan att analysera och generalisera rätten med 

hjälp av ett omfattande material. 31  

Materialet som används i en rättsvetenskaplig metod är rättskällematerial i vidgad 

bemärkelse. Analysen kan lämpligen ske men tillgänglig redovisning av de värdemässiga 

fundamenten, såsom argument och material som ligger utanför juridiken. Analysen kan 

exempelvis vara rättspolitisk, systematisk, rättsjämförande, ändamålsenlig eller syntetisk.32 

Ovan redogjorda beskrivning av rättsvetenskaplig metod ska inte tolkas som så att 

                                                        

26 Sandgren, Vad är rättsvetenskap?, s. 72. 
27 SOU 2016:11, s. 232 f. 
28 Sandgren, Vad är rättsvetenskap?, s. 72. 
29 Leijonhufvud, Etiken i juridiken, s. 13 f. 
30 Sandgren, Rättsvetenskap för uppsatsförfattare, s. 42. 
31 Sandgren, Vad är rättsvetenskap?, s. 323. 

32 Sandgren, Vad är rättsvetenskap?, s. 323. 
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rättsvetenskapen inte kan användas för att genomföra traditionella analyser av gällande rätt. 

Sådana analyser torde vara mest lämpliga att använda då ämnet är principiellt och teoretiskt 

eller då analysen fordrar att ett omfattande material insamlas för analys. En traditionell analys 

av gällande rätt med hjälp av rättsvetenskaplig metod bör genomföras med ett rättsanalytiskt 

perspektiv istället för ett rättsdogmatiskt. För arbeten som syftar till att analysera flera 

rättsinstitut eller rättsområden samt deras samspel däremellan fungerar begreppen 

systematisering och generalisering som ledord för metoden och utpekar även värdet av 

analysen.33  

 

1.6.3. Rättsdogmatisk metod 

 

Varför en rättsvetenskaplig metod har använts istället för en rättsdogmatisk metod beror på att 

arbetets syfte inte är att fastställa gällande rätt34 utan att undersöka om surrogatarrangemanget 

överensstämmer med människovärdesprincipen och självbestämmanderätten. I arbetet används 

material som går utanför vad som normalt anses utgöra accepterade rättskällor, vilket inte 

överensstämmer med den arbetsmetod som rättsdogmatisk metod innebär. Den rättsdogmatiska 

metoden utgår från de accepterade rättskällorna såsom lag, förarbeten, rättspraxis och doktrin.35 

Således förstås att den rättsvetenskapliga metoden är mer lämplig för arbetets frågeställning, 

som bygger på lagstiftarens beaktning av etiska principer. Rättsdogmatiken ämnar till att 

konstruera en rättsregel utifrån de allmänt accepterade rättskällorna, vilka utgörs av lagstiftning, 

rättspraxis, lagförarbeten och rättsdogmatiska litteraturen.36 Utifrån de dessa rättskällor utreds 

rättsfrågan.37 Rättsdogmatiken tillämpas vanligtvis på en konkret problemformulering som 

sedan utreds och behandlas så att svaret på den rättsliga frågan återspeglar innebörden i gällande 

rätt.38  

 

1.6.4. Rättspolitisk metod 

 

Arbetet har även inslag av rättspolitisk metod då lagstiftarens argument för och emot 

surrogatmoderskap ges stort utrymme i uppsatsen. Arbetet analyserar även de argument 

lagstiftaren anfört och jämför dessa med andra debattörers argument för att ta reda på om och 

under vilka situationer självbestämmanderätten och människovärdesprincipen åsidosätts. Syftet 

med den rättspolitiska metoden är att undersöka om rätten bör revideras för att ett visst syfte 

eller en värdering ska kunna tillgodoses på ett bättre sätt, s.k. de lege ferenda-resonemang. 

                                                        

33 Sandgren, Vad är rättsvetenskap?, s. 324. 
34 Peczenik, SvJT 2005, Juridikens allmänna läror, s. 249 f. 
35 Peczenik, FT 1990, Om den förvaltningsrättsliga forskningen och rättsdogmatiken, s. 47 f 
36 Korling, Zamboni, Juridisk metodlära, s. 21. 
37 Bernitz, Finna rätt, s. 33. 
38 Korling, Zamboni, Juridisk metodlära, s. 44. 
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Arbetet innefattar även inslag av de lege ferenda-resonemang då ett av arbetets syften är att 

utreda vad en framtida reglering bör innefatta för att självbestämmanderätten ska tillgodoses. 

Vid ett sådant resonemang är vanligtvis lex lata bristande, vilket kan påvisa att det finns ett 

behov av att utreda frågan. 39  

 Rättspolitiska resonemang innefattar vanligtvis en viss grad värderingar och kan därför 

inte återfinnas i de auktoritativa rättskällorna. Detta kan liknas vid en rättsanalytisk metod 

vilken innebär att arbetet inte endast syftar till att fastställa gällande rätt utan att analysera 

rätten.40 En rättspolitisk argumentation kan i stora delar byggas på objektiva argument, speciellt 

om den förs på ett juridiskt-tekniskt plan, exempelvis i resonemang om hur en lagregel bör 

revideras för att kunna tillgodose regelns syfte. Även om det finns utrymme för värderingar i 

den rättspolitiska argumentationen är det ett begränsat utrymme.41  

Den rättspolitiska argumentationen kan också ämna att ifrågasätta lagstiftningens 

premisser, fundamentala egenskaper samt dess konsekvenser eller argumentera för ett ändamål 

som lagstiftaren bör ta hänsyn till.42 När den rättspolitiska metoden tillämpas på detta sätt 

breddas utrymmet för författarens värderingar. Oberoende av vilket perspektiv som anläggs i 

den rättspolitiska argumentationen är det av betydelse att argumentationen är så objektiv som 

möjligt, att premisserna redogörs samt att författaren använder ett brett spektrum av material. 

Nyss nämnda riktlinjer är av vikt då det fordras att den rättspolitiska argumentationen 

genomförs med intersubjektivitet.43 

 

1.6.5. Genusrättsvetenskaplig metod 

 

Ytterligare en metod som hade kunnat kombineras med arbetets valda metoder är 

genusrättvetenskaplig metod. Genusrättsvetenskaplig metod har sin utgångspunkt i kön och 

könets betydelse för att kunna begripa rättens verksamhet, tillämpning samt utveckling. 

Metoden ämnar till att uppmärksamma förbindelsen emellan samhället och rätten.44 

Anledningen till varför genusrättsvetenskaplig metod inte använts är för att det inte kan anses 

förenligt med arbetets syfte och frågeställningar. Arbetet syftar inte till att undersöka rättens 

förhållande till genus, utan ändamålet är att söka utreda hur det altruistiska surrogatmoderskapet 

överensstämmer med människovärdesprincipen och självbestämmanderätten. Således förstås 

att analysen inte inriktar sig på att undersöka huruvida rätten eller lagstiftaren behandlar 

surrogatmodern utifrån hennes kön utan som människa. Enligt min mening hade arbetet fått ett 

helt annat utfall med en genusrättsvetenskaplig metod och således kan inte metoden ses som 

lämplig i detta arbete. 

 

                                                        

39 Sandgren, Rättsvetenskap för uppsatsförfattare, s. 48. 
40 Sandgren, Rättsvetenskap för uppsatsförfattare, s. 48. 
41 Sandgren, Rättsvetenskap för uppsatsförfattare, s. 48. 
42 Hellner, Metodproblem i rättsvetenskapen, s. 45. 
43 Sandgren, Rättsvetenskap för uppsatsförfattare, s. 48. 
44 Gunnarsson, Svensson, Genusrättsvetenskap, s. 99. 
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1.7   Material 

 

Arbetet tar sin utgångspunkt i SOU 2016:11 ”Olika vägar till föräldraskap” på grund av 

utredningens aktualitet och omfattning. Både mer aktuella lagförarbeten samt äldre förarbeten 

har analyserats för att undersöka argumentationen i tidigare lagstiftningsarbeten. Den senaste 

rapporten från Statens medicinska råd, SMER 2013:1, har använts för att belysa det altruistiska 

surrogatmoderskapet ur ett etiskt perspektiv. SMER är ett organ som tillsats av regeringen och 

syftar till att klarlägga medicinsk-etiska spörsmål. Således har rapporten ett givet utrymme i 

analysen. För att kunna analysera det altruistiska surrogatmoderskapet utifrån 

självbestämmanderätten och människovärdesprincipen har källor av etisk och filosofisk 

karaktär använts, vilka har varit av stor betydelse för att ge arbetet ett djup och en bredare 

förståelse för problematiken. Utländska källor i form av en artikel om surrogatmoderskap samt 

ett amerikanskt rättsfall har använts i arbetets analys för att fördjupa analysen och bredda 

förståelsen för problematiken på området. 

Även om debatten gällande surrogatmoderskap har pågått i Sverige sedan år 198545är 

tillgången till material begränsad.46 Surrogatmoderskap är inte tillåtet i Sverige vilket torde vara 

förklarningen till bristen på rättskällor i form av lagregler, doktrin, juridiska artiklar och 

rättspraxis. Därav har ovan nämnda källor endast använts i den mån det funnits att tillgå samt 

att de kunnat bedömas som relevanta för arbetets frågeställning.  

 

1.8   Avgränsning 

 

Utländsk rätt kommer endast behandlas i en begränsad omfattning för att klargöra situationer 

eller påvisa vissa exempel. Avgränsningen mot utländsk rätt beror på att arbetet analyserar 

synen på det altruistiska surrogatmoderskapet i Sverige och söker ta fasta vilka argument som 

ligger till grund i de svenska lagförarbetena. Ytterligare ett skäl till avgränsningen mot utländsk 

rätt beror på arbetets begränsade omfattning. Arbetets ämnar till att analysera det altruistiska 

surrogatmoderskapets förenlighet med människovärdesprincipen och självbestämmanderätten, 

således kommer inte kommersiellt surrogatmoderskap analyseras på en djupare nivå utan endast 

i begränsad omfattning där det anses nödvändigt. 

Människovärdesprincipen kan även diskuteras utifrån det tillkomna barnets perspektiv och 

bör då tolkas som så att ingen människa bör behandlas som en gåva från en människa till en 

annan och barn får inte enbart betraktas som ett medel för vuxnas mål.47 Trots att barnets bästa 

är en central och intressant aspekt i diskussionen om surrogatmoderskapets förenlighet med 

människovärdesprincipen syftar arbetet endast till att analysera människovärdesprincipen 

                                                        

45 SOU 1985:5, s. 50. 
46 Jönsson, Det förbjudna mödraskapet – En moralfilosofisk undersökning av surrogatmödraskap, s. 14. 
47 SOU 2016:11, s. 433. 
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utifrån surrogatmoderns perspektiv på grund av arbetets omfattning. Principen om barnets bästa 

tas endast upp i begränsad omfattning för att ge läsaren en allmän förståelse. 

 

1.9   Disposition 
 

Arbetet har disponerats i 7 kapitel vilka ämnar att ge en tydlig överblick. I kapitel 2 redogörs 

de grundläggande kunskaperna om assisterad befruktning, surrogatmoderskap, föräldraskap, 

och de etiska principerna som arbetets frågeställning grundas på, i syfte att ge läsaren den 

information som fordras för att förstå analysen. Informationen i kapitel 2 är inte på något sätt 

uttömmande i sina delar utan innefattar endast den kunskap som anses relevant i förhållande till 

arbetets analys.  Vidare i kapitel 3 presenteras en sammanfattning av tidigare lagförarbeten 

vilka berört surrogatmoderskap för att läsaren ska ges möjlighet att förstå hur lagstiftarens syn 

på surrogatmoderskap ändrats med tiden. 

 I kapitel 4 genomförs en analys av hur och om det altruistiska surrogatmoderskapet 

riskerar att inskränka surrogatmoderns självbestämmanderätt. Kapitel 4 innefattar även en 

analys av vilka aspekter och rättigheter lagstiftaren bör beakta inför ett tillåtande av altruistiskt 

surrogatmoderskap. Analysen fortlöper i kapitel 5 där det altruistiska surrogatmoderskapet 

analyseras utifrån människovärdesprincipen i syfte att undersöka hur det altruistiska 

surrogatmoderskapet ska bedömas utifrån människovärdesprincipen samt om arrangemanget 

riskerar att surrogatmodern enbart nyttjas eller betraktas som ett medel för att andra ska uppnå 

vinning. I kapitel 6 redogörs en sammanfattning av arbetets analys vilken delats upp i två delar 

för att ge en tydligare överblick. I efterföljande del presenteras egna reflektioner vilka grundas 

på observationer som framkommit under författandet av arbetet. Avslutningsvis presenteras en 

slutsats av arbetet i kapitel 7.  
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2. Assisterad befruktning och föräldraskap 

 

2.1   Inledning 

I följande kapitel redogörs för grunderna inom assisterad befruktning, surrogatmoderskap och 

föräldraskap för att ge läsaren grundläggande fakta inför analyskapitlen. Kapitlet innefattar 

även en beskrivning av de etiska principer som arbetets frågeställning bygger på. Redogörelsen 

är inte uttömmande utan avser att ge läsaren erforderlig information för att förstå analysen.   

 

2.2   Ofrivillig barnlöshet 

För många par är ofrivillig barnlöshet ett stort och besvärande problem både socialt och 

medicinskt, dock kan ofta ofrivillig barnlöshet behandlas med framgång. Dagens medicinska 

utveckling har resulterat i att orsaken till barnlösheten kan diagnostiseras, vilket ökar möjlighet 

att hitta rätt behandling i varje enskilt fall. Sjukvårdens möjlighet att erbjuda hjälp åt ofrivilligt 

barnlösa har de senaste åren ökat kraftigt.48  

Ungefär 10–15 % av alla gifta och samboende beräknades år 2001 lida av ofrivillig 

barnlöshet.49 Den främsta orsaken till barnlöshet angavs vara att någon eller båda parterna hade 

biologiska avvikelser, skador eller missbildningar.50 Nästan en tredjedel av den sammantagna 

ofruktsamheten beräknades bero på en defekt hos kvinnan, såsom ofruktsamhet på grund av en 

äggledarinflammation eller hormonella fluktuationer. Männen bedömdes svara för knappt en 

tredjedel av ofruktsamheten och kan bero på att spermierna har försämrad rörlighet, missbildade 

spermier eller lågt antal spermier. Den återstående tredjedelen av orsaken till barnlöshet 

bedömdes ha sin grund i kombinationen av paret. Det finns fall då orsaken till barnlöshet inte 

kan fastställas trots omfattande utredningar.51 

I vissa fall kan orsaken till barnlöshet elimineras med hjälp av en operation, exempelvis då 

kvinnans äggledare är skadade eller då det finns sammanväxningar runtom äggledarna 

alternativt då mannen sädesledare är blockerad. Beroende på grundorsaken till barnlösheten kan 

hormonbehandling vara aktuellt, vilket kan reformera en defekt äggstocksfunktion. Syftet med 

operationer och hormonell behandling är att förbättra eller korrigera äggstocksfunktionen för 

att eliminera de underliggande problemen. En framgångsrik behandling kan resultera i att 

kvinnan blir gravid på ett naturligt tillvägagångssätt.52  

 

 

 

 

                                                        

48 Prop. 2014/15:127, s. 11 f. 
49 Prop. 2001/02:89, s. 15 f. 
50 Tännsjö, Göra barn – En studie i reproduktionsetik, s. 51. 
51 Prop. 2001/02:89, s. 15 f.  
52 Prop. 2001/02:89, s. 16. 
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2.3  Insemination och IVF 

 

Med dagens teknologi för assisterad befruktning har flera möjligheter öppnats för de som inte 

kan få barn på det naturliga tillvägagångssättet. Och på så vis kan relationer, vilka skiljer sig 

från det traditionella biologiska släktskapet, i varierande grad, mellan barn och föräldrar 

”skapas”.53 

Assisterad befruktning används då människor inte kan skapa en graviditet på egen hand 

och behöver ta hjälp av sjukvården. Assisterad befruktning är inte endast ett tillvägagångssätt, 

utan innefattar flertalet skilda medicinska behandlingsmetoder vilka kan ge möjligheten att få 

en graviditet till stånd. I svensk rätt finns två typer av lagliga behandlingsmetoder för att 

åstadkomma en graviditet, vilka är insemination och IVF. Insemination kan ske genom s.k. 

makeinsemination, vilket innebär att makes eller sambos spermier insemineras i kvinnan. 

Inseminationen kan även ske genom en givarinsemination, som innebär att insemineringen sker 

med spermier från en anonym donator.54 Vid assisterad befruktning ska läkaren välja en 

passande givare av spermier. Vanligtvis ska läkaren utse en spermiegivare som inte har någon 

koppling till paret. Dock föreligger inget förbud mot att läkaren väljer att godkänna en 

spermiegivare som paret själva valt ut, under förutsättningen att den tilltänkta spermiegivaren 

godkänner sin medverkan. I de fall det föreligger en önskan om att nyttja könsceller från en 

donator vilken är känd för paret, ska läkaren bl.a. utreda de involverade personernas syfte med 

att nyttja spermier från en känd donator samt givarens intentioner till att ställa upp som 

spermiedonator. Läkaren utreder även parternas förutsättningar att på ett bra sätt klara av 

förhållandet dem emellan i framtiden.55 

Den andra behandlingsmetoden är IVF (in-vitro-fertilisering), även kallat 

provrörsbefruktning, innebär att befruktningen sker utanför kroppen med ägg från äggdonator 

eller från den kvinna som önskar bli gravid.56 Befruktning utanför kroppen med såväl donerade 

spermier som ägg får inte utföras inom svensk hälso- och sjukvård. Vid äggdonation måste 

makens eller sambons spermier användas vid inseminationen, vilket regleras i kap. 7 kap. 3 § 

GenL. När ett barn tillkommer genom IVF är den kvinna som producerat ägget den genetiska 

modern med ans kvinnan som bär fram och föder barnet ses som barnets biologiska moder. Den 

sistnämnda situationen beskriver det som kallas surrogatmoderskap.57 

 

 

                                                        

53 Singer, Föräldraskap i rättslig belysning, s. 30. 
54 Wickström, Komujärvi, Familjerätten - En introduktion, s. 78. 
55 Prop. 1984/85:2, s. 25 f och prop. 2001/02:89, s. 42 ff. 
56 Sörgjerd, SvJT 2012, Rätten att bli förälder — en analys av reglerna om assisterad befruktning och adoption, 

s. 680. 
57 Mägi, Zimmerman, Stjärnfamiljejuridik- Svensk familjelagstiftning ur ett normkritiskt perspektiv, s. 158. 
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2.4  Surrogatmoderskap 

2.4.1. Surrogatmoderskap - en form av assisterad befruktning 

 

Surrogatmoderskap innebär att en kvinna bär fram och föder ett barn åt den eller de tilltänkta 

föräldrarna, i vissa fall kallade ”beställarna”. Förfarandet kan även benämnas assisterat 

moderskap eller värdgraviditet.58 Surrogatmoderskap kan tänkas vara aktuellt i flertalet 

situationer, exempelvis i en homosexuell parrelation mellan män eller transsexuella och 

intersexuella personer som steriliserat sig vid ändring av könstillhörighet, olikkönad 

parrelation, ensamstående kvinnor eller män,59 eller då kvinnan i en relation inte kan alternativt 

vill bära fram samt föda barnet.60 Spermierna som används vid befruktningen kan härröra från 

den tilltänkta fadern eller från en spermiegivare. Ägget som används kan komma från den 

tilltänkta modern, surrogatmodern eller en äggdonator. Befruktningen kan ske utanför kroppen 

eller genom att genom insemination.61  

Ur ett ekonomiskt perspektiv finns två typer av surrogatmoderskap vilka benämns 

kommersiellt surrogatmoderskap och altruistiskt surrogatmoderskap. Kommersiellt 

surrogatmoderskap innebär att surrogatmodern bär fram och föder barnet åt de tilltänkta 

föräldrarna mot en avtalad ersättning. Vid altruistiskt surrogatmoderskap genomför 

surrogatmodern graviditeten och förlossningen utan ersättning, med undantag från kostnader 

vilka kan hänföras till graviditeten, såsom förlorad arbetsinkomst och sjukvårdskostnader.62 

 

2.4.2. Surrogatmoderskap i det svenska rättssystemet 

 

Surrogatmoderskap är inte tillåtet enligt den svenska lagstiftningen,63 men det existerar inget 

lagstiftat förbud. Lagstiftaren har ansett att surrogatmoderskap inte är etiskt försvarbart och 

därför har arrangemanget inte tillåtits i Sverige, vilket har diskuterats i flertalet lagförarbeten.64 

6 och 7 kap. i lagen (2006:351) om genetisk integritet m.m. resulterar i att surrogatmoderskap 

inte är genomförbart inom den svenska hälso- och sjukvården. Reglerna anger att det ej är 

tillåtet inom svensk hälso- och sjukvård att genomföra assisterad befruktning i syfte att få ett 

surrogatarrangemang till stånd.65 Bestämmelsernas ändamål är att erbjuda en lösning för de som 

lider av ofrivillig barnlöshet att bli föräldrar, men syftar inte till att göra surrogatmoderskap 

genomförbart, därför får inte personal inom den svenska hälso- och sjukvården genomföra 

assisterad befruktning i form av surrogatmoderskap.  7 kap. 4 § GenL är ett exempel på en av 

                                                        

58 Mägi, Zimmerman, Stjärnfamiljejuridik- Svensk familjelagstiftning ur ett normkritiskt perspektiv, s. 154. 
59 Mägi, Zimmerman, Stjärnfamiljejuridik- Svensk familjelagstiftning ur ett normkritiskt perspektiv, s. 164. 
60 Tännsjö, Göra barn – En studie i reproduktionsetik, s. 95. 
61 Mägi, Zimmerman, Stjärnfamiljejuridik- Svensk familjelagstiftning ur ett normkritiskt perspektiv, s. 154. 
62 Saldeen, Barn- och föräldrarätt, s. 133. 
63 Saldeen, Barn- och föräldrarätt, s. 56. 
64 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. 
65 SOU 2007:3, s. 48. 
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de bestämmelser som hindrar genomförandet av surrogatarrangemang, vilken förbjuder 

assisterad befruktning med enbart donerade könsceller. Bestämmelserna omöjliggör 

fullständigt surrogatmoderskap, även kallat IVF-surrogatmoderskap. 7 kap. 4 § 2 st GenL 

föreskriver att befruktning utanför kroppen med donerade könsceller endast får genomföras 

inom vissa vårdinrättningar i svensk hälso- och sjukvården, vilket utgör ytterligare ett hinder 

mot fullständiga surrogatarrangemang. 66 Dock föreligger inget förbud mot att genomföra 

heminsemination67 eller att genomföra surrogatmoderskap utomlands.68 

Vid surrogatmoderskap är det vanligt att ett avtal upprättas i syfte att surrogatmodern ska 

ha rätt till ersättning för förlorad inkomst och kostnader för försäkring med mera, dock saknar 

sådana avtal rättslig verkan i Sverige och surrogatmoderns ersättning kan således utebli. 

Surrogatmodern kan inte kräva ersättning för varken skador eller inkomstbortfall i svensk 

domstol. Ansvaret åligger de inblandade parterna och avtalet är endast moraliskt bindande.   

Surrogatarrangemangets syfte är att de tilltänkta föräldrarna ska förefalla som barnets 

rättsliga föräldrar efter födelsen, dock överensstämmer inte detta med svenska regler om 

fastställelse av moderskap och således kommer surrogatmodern att fastställas som rättslig 

moder. Dock kan de tilltänkta föräldrarna ansöka om adoption i enlighet med 4 kap. 6 § FB, 

men det finns inga garantier för att adoptionsansökan kommer bifallas av domstolen.69 De 

iblandade parterna kan inte på förhand, med bindande verkan, avtala om att de tilltänkta 

föräldrarnas adoption ska godkännas. Således förstås att alla parterna i surrogatarrangemanget, 

barnet, surrogatmodern och de tilltänkta föräldrarna, står inför rättsliga risker under 

adoptionsprocessen.70 

 

2.5  Olika former av föräldraskap 

 

I vårt samhälle ses barn som värdefulla och för vissa som livets mening. Att bli förälder är något 

som allt fler önskar och flertalet människor eftersträvar tillerkännande och status som föräldrar. 

Detta gäller inte endast de som lider av ofrivillig barnlöshet och inte kan få biologiska barn, 

utan även personer som inte lever tillsammans med sina barn eller personer som har en 

föräldrarelation till ett barn som inte är en biologisk relation utan social.71 Genetikens 

progressiva utveckling har resulterat i ökade möjligheter för familjer som lider av ofrivillig 

barnlöshet och önskar bli föräldrar. Nyss nämnda utveckling har kommit att förändra 

familjebegreppet på så vis att barnets relation till föräldrarna inte nödvändigtvis måste vara 

genetiskt, utan kan istället vara biologiskt, socialt eller rättsligt.72 Idag kan ett barn ha tre olika 

                                                        

66 SOU 2016:11, s. 361 f. 
67 Mägi, Zimmerman, Stjärnfamiljejuridik - Svensk familjelagstiftning ur ett normkritiskt perspektiv, s. 153. 
68 Bogdan, SvJT 2002, Internationellt privaträttsliga aspekter av äggdonation och surrogatmoderskap, s. 746. 
69 NJA 2006 s. 505. 
70 Mägi, Zimmerman, Stjärnfamiljejuridik - Svensk familjelagstiftning ur ett normkritiskt perspektiv, s. 165. 
71 Singer, SvJT 2002, En, två, ett par eller flera? — Föräldraskap i det 21:a århundradet,  s. 377. 
72 Tännsjö, Göra Barn- En studie i reproduktionsetik, s. 148. 
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uppsättningar av föräldrar samtidigt. Tidigare har den svenska rätten varit återhållsam med att 

ge andra än biologiska föräldrar rättslig status, dock har detta förändrats genom åren.73 

Det genetiska föräldraskapet innebär att en person bidrar med ägg eller spermier. 

Biologiskt föräldraskap får den kvinna som bär fram och föder barnet och om ett donerat ägg 

används vid befruktningen blir äggdonatorn genetisk moder till barnet, således förstås att en 

kvinna kan vara genetisk eller/och biologisk mor till barnet.74 Rättslig förälder betyder att en 

person kan förefalla som mor eller far till barnet genom att vara en legal förälder, exempelvis 

det föräldraskap som uppstår efter godkänd adoptionsansökan. Med socialt föräldraskap förstås 

de personer vilka tar hand om och sörjer för barnets vård och fostran. Det sociala föräldraskapet 

är en mer omfattande term än det rättsliga och implicerar även fosterföräldrar.75 Huvudreglerna 

för fastställande av föräldraskap härrör från den romerska rätten. Den som föder barnet är moder 

och moderns äkta make är barnets far.76  

 

2.6   Föräldraskap i surrogatarrangemang 

 

Beroende på vem stamceller, spermier och ägg kommer från benämns surrogatmoderskapet 

olika. Det finns två former av surrogatmoderskap vilka är partiellt och fullständigt 

surrogatmoderskap.77 Partiellt surrogatmoderskap innebär att surrogatmoderns ägg befruktas 

med spermier vilka kommer från en donator eller den tilltänkta fadern, vilket innebär att 

surrogatmodern har såväl biologisk som genetisk koppling till barnet.78 Vid genuint 

surrogatmoderskap används inte surrogatmoderns egna ägg, utan äggen som befruktas kommer 

från en donator eller den tilltänkta modern, således har surrogatmodern endast en biologisk 

koppling till barnet vid fullständigt surrogatmoderskap.79  

I vissa fall kan både ägg och spermier vara donerade från personer vilka är utomstående. 

Således kan situationen förefalla följande: En utomstående kvinna donerar sitt ägg, vilket 

befruktas med spermier från en okänd donator. Därefter implementeras det befruktade ägget i 

en annan kvinna, en surrogatmoder, vilken bär fram och föder barnet. Efter barnets födelse 

överlämnas barnet till de tilltänkta föräldrarna vilka blir barnets sociala föräldrar.80 De sociala 

föräldrarna blir barnets rättsliga föräldrar genom adoption, det finns dock inga garantier för att 

domstolen godkänner adoptionen.81 Nyss beskrivna situation förklarar hur föräldraskapet kan 

te sig i ett surrogatarrangemang. Mannen och kvinnan som donerar spermierna blir barnets 

genetiska föräldrar, surrogatmodern blir barnets biologiska moder, men även dess rättsliga 

förälder fram till dess att de tilltänkta föräldrarna adopterar barnet. När barnet överlämnats till 

                                                        

73 Singer, Föräldraskap i rättslig belysning, s. 30. 
74 SOU 1997:116, s. 212. 
75 Singer, Föräldraskap i rättslig belysning, s. 42 f. 
76 Mägi, Zimmerman, Stjärnfamiljejuridik - Svensk familjelagstiftning ur ett normkritiskt perspektiv, s. 171. 
77 SOU 2016:11, s. 29.  
78 Jönsson, Det förbjudna mödraskapet – En moralfilosofisk undersökning av surrogatmödraskap, s. 157. 
79 Singer, Föräldraskap i rättslig belysning, s. 310. 
80 Singer, Föräldraskap i rättslig belysning, s. 310. 
81 Mägi, Zimmerman, Stjärnfamiljejuridik - Svensk familjelagstiftning ur ett normkritiskt perspektiv, s. 165. 
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de tilltänkta föräldrarna och de har adopterat barnet blir de tilltänkta föräldrarna barnets rättsliga 

föräldrar.82  

Dock är möjligheterna att få adoptera ett barn vilket tillkommit genom 

surrogatarrangemang begränsat till situationer där den tilltänkta fadern också är barnets 

genetiska fader på grund av att han då har möjlighet att bestyrka sitt faderskap och erhålla ensam 

vårdnad. Den tilltänkta modern får därefter ansöka om adoption av makens barn enligt 4 kap. 3 

§ FB. Adoptionen bifalles endast om det kan antas vara till barnets fördel, vilket regleras i 4 

kap. 6 § FB. Om surrogatmodern ångrar sitt beslut och vill behålla barnet avslås 

adoptionsansökan på grund av att surrogatmodern anses vara barnets moder samt 

vårdnadshavare från den tidpunkt då barnet fötts. Det kan också vara så att den tilltänkta modern 

ångrar sitt beslut och inte vill ta emot barnet och då kvarstår surrogatmodern som barnets 

rättsliga moder enligt den s.k. mater est-regeln, vilken redogörs i del 3.3.83  

Surrogatmoderskap torde dock vara möjliga att genomföra enligt svensk rätt; om parterna 

är överens. Om en kvinna, genom samlag, befruktas med sperma från en man skall mannen 

erhålla rättslig status som far till barnet. Han kan efter barnets födelse ensam erhålla 

vårdnadsansvaret för barnet och hans hustru kan därefter adoptera barnet i enlighet med de 

vanliga adoptionsreglerna.  Barnet skulle också i rättsligt hänseende kunna överföras från 

surrogatmodern till den kvinna som skall ta emot barnet efter barnets födelse genom att den 

mottagande kvinnan anmäler barnets födelse till skattemyndigheten. Förfarandet förutsätter att 

surrogatmodern inte öppet visar sin graviditet och den mottagande kvinnan inte visar att hon 

inte är gravid. Adoptionsreglerna kan också under vissa förutsättningar användas för att uppnå 

ett resultat liknande det vid genuint surrogatmoderskap. Förutsättningen är dock att ersättning 

inte lämnats och att domstol finner att adoptionen är till fördel för barnet. Samtliga dessa 

förfaranden kräver att alla inbladade är överens.84  

 

2.7   Moderskap 

I de europeiska rättssystemen har fastställande av moderskap aldrig ansetts som ett problem, då 

den kvinna som föder barnet alltid betraktas som barnets rättsliga moder. Således har det inte 

funnits något behov av att reglera fastställelse av moderskap i de europeiska ländernas 

lagstiftning.85 I svensk lagstiftningen finns endast en bestämmelse för fastställande av 

moderskap och bestämmelsen omfattar endast situationer då äggdonation använts. Vid andra 

situationer då moderskap ska fastställas utgår bedömningen från den oskrivna principen ”mater 

semper certa est", det är alltid säkert vem som är mor, tillsammans med principen "mater est 

quam gestatio demonstrat", modern är den som födandet visar, även benämnda som mater est-

                                                        

82 Singer, Föräldraskap i rättslig belysning, s. 310 och Mägi, Zimmerman, Stjärnfamiljejuridik - Svensk 

familjelagstiftning ur ett normkritiskt perspektiv, s. 165. 
83 Singer, JT 2006, ”Mater semper certa est”?, s. 425. 
84 Singer, Föräldraskap i rättslig belysning, s. 356 f. 
85 Prop. 2001/02:89, s. 84. 
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regeln.86 Regleringen av fastställande av moderskap vid äggdonation återfinns i 1 kap. 7 § FB, 

vilken har följande lydelse: 

 

”Om en kvinna föder ett barn som tillkommit genom att ett ägg från en annan kvinna efter 

befruktning utanför kroppen har förts in i hennes kropp, skall hon anses som barnets moder.” 

 

Som ovan nämnt omfattar denna lagregel endast situationen då en kvinna låtit föra in ett donerat 

ägg i sin livmoder för att sedan bära och föda barnet. Således föreligger en avsaknad av 

reglering för fastställande av moderskap87 i de situationer då barnet tillkommit genom att den 

bärande kvinnans egna ägg befruktas. Det finns ingen regel som reglerar fastställande av 

moderskap, varken för de fall då befruktningen skett genom samlag eller assisterad 

befruktning.88 Regeln i 1 kap. 7 § FB innebär att en kvinna som låtit föra in ett donerat ägg i sin 

livmoder och föder barnet är att anse som den biologiska modern. Kvinnan som donerat sitt ägg 

förefaller därmed inte som biologisk moder utan som genetisk moder till barnet.89 

Lagregleringen av mater est-regeln syftade till viss del att motverka surrogatmoderskap och var 

även ett sätt för lagstiftaren att uttrycka sin kritiska ställning till surrogatmoderskap, genom att 

regeln ger mer utrymme åt det biologiska moderskapet.90  

 

2.8   De grundläggande principerna för assisterad befruktning 

2.8.1. Principen om barnets bästa 

 

Föräldraskapets förändringar har resulterat i att vissa rättsliga aspekter gällande familjer 

påverkats. Spörsmålen på området är komplexa på grund av att barnets rättigheter och intressen 

måste vägas gentemot föräldrarnas.91 Lagstiftaren har inte angivit några klara rekvisit för vad 

barnets bästa innebär på grund av att flexibilitet är nödvändigt i frågor som rör barnets bästa.92 

Termen barnets bästa har kommit att tappa sin klara innebörd på grund av att det används 

frekvent och i flera olika kontexter. Hur barnets intressen ska bestämmas och hur det ska 

tillfredsställas får fastställas i det enskilda fallet. Principen om barnets bästa ska tolkas i utifrån 

artikel 3 i Barnkonventionen.93 

Nya former av assisterad befruktning bör inte beviljas om de ej är i överensstämmelse med 

principen om barnets bästa.94 I SOU 2016:11 anges att det fortsättningsvis bör vara så att barn 

vilka tillkommer genom assisterad befruktning ej bör utsättas för mer omfattande risker än 

                                                        

86 Prop. 2012/13:107, s. 11. 
87 Mägi, Zimmerman, Stjärnfamiljejuridik - Svensk familjelagstiftning ur ett normkritiskt perspektiv, s. 175. 
88 Prop. 2012/13:107, s. 11. 
89 Singer, lagkommentar Karnov 1 kap. 7 § FB (Hämtad 2016.08.22), not 26. 
90 Prop. 2001/02:89, s. 55. 
91 Ryrstedt, SvJT 2003, Den genetiska utvecklingens familjerättsliga implikationer, s. 557. 
92 Olsson, Shüldt, Rother-Schirren, Familjejuridik, s. 75. 
93 Singer, Föräldraskap i rättslig belysning, s. 25 ff. 
94 Schiratzki, Barnrättens grunder, s. 27. 
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andra barn. Då det finns avsaknad av kunskap gällande vissa aspekter ansvarar samhället 

särskilt för att ta tillvara och bevaka barnens intressen. Om ett visst förfarande ska tillåtas bör 

detta ske genom rättsliga regleringar och andra åtgärder, vilka kan göra att förfarandet 

överensstämmer med principen om barnets bästa. Kan inte förfarandet förenas med principen 

om barnets bästa bör förfarandet nekas tillåtelse med hänvisning till försiktighetsprincipen.95 

 

 

2.8.2. Människovärdesprincipen 

 

Människovärdesprincipen är en betydelsefull aspekt i spörsmål rörande assisterad befruktning. 

Immanuel Kant gav uttryck för människovärdesprincipen och menade att den innebär följande: 

 

”människan är ett subjekt med fri vilja, ansvar och mänsklig värdighet”.96  

 

Människovärdesprincipen kommer till uttryck i flera författningar, exempelvis artikel 1 i FN:s 

allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna, 1 kap. 2 § 1 st. Kungörelse (1974:152) om 

beslutad ny regeringsform och i 2 § Hälso- och sjukvårdslag (1982:763). Principen kan tolkas 

på ett flertal sätt, men SMER tolkar människovärdesprincipen utifrån den s.k. 

likarättstolkningen, även benämnd likavärdestolkningen. Likarättstolkningen betyder att 

tolkningen av människovärdesprincipen ska genomföras med utgångspunkten i att samtliga 

människor har samma värde och samma rättigheter oavsett vilken social och ekonomisk 

ställning personen har i samhället.97 Människovärdesprincipen har en nära anknytning till 

begreppet integritet som betyder att varje människa har ett egenvärde och en värdighet som 

person. Termen integritet innefattar såväl fysisk som psykisk integritet och integritetens särdrag 

är att den ska tillgodoses även i de fall personen själv inte är kapabel att hävda den.98  

Utredningen i SOU 2016:11 delar SMER:s åsikt och framhåller att etiska 

ställningstaganden gällande assisterad befruktning måste genomföras med utgångspunkt i en 

humanistisk människosyn, vilket innebär att människor ska betraktas som fria och ansvariga 

varelser med human värdighet. En humanistisk människosyn betyder även att människan inte 

endast ska ses utifrån sitt biologiska och ekonomiska värde, utan utifrån sitt människovärde.  

Människovärdesprincipen innebär att samtliga människor har samma värde och rätt att få sina 

rättigheter tillgodosedda, är lika inför lagen och att ingen människa enbart får ses eller användas 

som ett medel. Människovärdesprincipen ska således inte tolkas som att det är en mänsklig 

rättighet att få föda ett eget barn eller att på annat sätt bli förälder. Människovärdesprincipen 

eliminerar inte det faktum att människors lämplighet, egenskaper eller kvalifikationer måste 

                                                        

95 SOU 2016:11, s. 23. 
96 SMER, Etiska vägmärken 1, Etik – en introduktion, s. 23. 
97 SOU 1995:5, s.115. 
98 SOU 2016:11, s. 232 f. 
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utredas i varje fall.99 Den humanistiska människosynen betyder även att människor ska fatta 

egna beslut baserade på sitt intellekt och personliga etiska reflektioner samt ta ansvar för sina 

beslut.100 Således påvisas kopplingen mellan människovärdesprincipen och principen om 

självbestämmande vilket redogörs i efterföljande del.101 

 

2.8.3. Självbestämmanderätten 

 

Självbestämmanderätten, även benämnt autonomi, är en viktig premiss som måste beaktas vid 

spörsmål rörande assisterad befruktning. Begreppet självbestämmande har en nära anknytning 

till människovärdesprincipen men det är dock betydelsefullt att särskilja dessa begrepp då deras 

innebörd skiljer sig något.102 Självbestämmande innefattar både en förmåga och en rättighet. 

Med detta menas att människor kan ha en förmåga till självbestämmande men det är också 

människans rättighet att utöva sitt självbestämmande. En människas förmåga att utöva sin 

självbestämmande kan variera under livet medans människovärdesprincipen är något som 

består och är detsamma oavsett vilken förmåga personen har att utöva den.103 Kant menar att 

rätten till självbestämmande utgör fundamentet för människovärdet. Således förstås att en 

människa kan sakna förmåga att utöva sin självbestämmanderätt men har trots detta rättigheter, 

vilket klargör betydelsen av att upprätthålla människors värde samt trygga människors 

rättigheter.104  

Både självbestämmande och integritet är två centrala begrepp vid ställningstaganden som 

rör assisterad befruktning och betyder att alla människor besitter en rätt att deras åsikter, 

värderingar samt önskningar respekteras. I de fall personen inte själv kan föra talan för sin 

värdighet genom utövande av rätten till självbestämmande ska denne få sin värdighet 

tillförsäkrad av någon annan, exempelvis samhället. Självbestämmanderätten är av betydelse 

för ytterligare en utgångspunkt, nämligen det informerade samtycket. Nyss nämnda 

utgångspunkt betyder huvudsakligen att en person måste få nog med information och förståelse 

för informationens innebörd innan denne ger sitt samtycke, till exempelvis vid en assisterad 

befruktning.105 Detta är av relevans för analysen av surrogatmoderns självbestämmanderätt i 

surrogatarrangemanget eftersom att hon lämnar ett på förhand bindande samtycke till att bära 

fram, föda och överlämna barnet till de tilltänkta föräldrarna. Det är näst intill ogörligt att 

förutse vilka känslor som kan uppstå mellan den gravida kvinnan och barnet, således försätts 

surrogatmodern i en komplex situation.106 

 

 

                                                        

99 SOU 2016:11, s. 22. 
100 SMER, Etiska vägmärken 1. Etik - en introduktion, s. 23. 
101 SOU 2016:11, s. 416. 
102 SMER, Det svårfångade människovärdet – en debattskrift, s. 57. 
103 SMER, Det svårfångade människovärdet – en debattskrift, s. 71. 
104 SMER, Det svårfångade människovärdet – en debattskrift, s. 115. 
105 SOU 2016:11, s. 22. 
106 SOU 2016:11, s. 392. 
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3. Surrogatmoderskapet i lagförarbetena 

 

3.1   Inledning 

 

Debatten gällande surrogatmoderskap har pågått i Sverige sedan 1980-talet men ändock har 

inte utredningarna resulterat i något förbud eller tillåtande. Lagstiftaren har inte kunnat avgöra 

huruvida altruistiskt surrogatmoderskap faktiskt strider mot surrogatmoderns 

självbestämmanderätt samt om människovärdesprincipen åsidosätts under arrangemanget. 

Således finns anledning att lyfta fram de argument som föreligger i tidigare lagförarbeten för 

att förstå lagstiftarens hindrande av altruistiskt surrogatmoderskap. 

 

3.2    Surrogatmoderskap under 1980-talet 

 

Frågan huruvida Sverige bör tillåta surrogatmoderskap är en diskussion som pågått sedan 1980-

talet. I SOU 1985:5 hade Utredningen i uppdrag att utreda surrogatmoderskapet. Behovet av en 

utredning härrörde från surrogatmoderskapets utbredning i andra länder, främst USA och 

Storbritannien, och att antalet människor som led av ofrivillig barnlöshet ökade. Utredningens 

uppdrag var att fastslå de etiska, psyko-sociala, rättsliga samt medicinska normerna.107 

Utredningen benämner surrogatmoderskap som en ny form av adoptionsförfarande som 

inte förekommit i Sverige tidigare. I SOU 1985:5 redovisas en kort presentation av rättsläget 

gällande surrogatmoderskap i Storbritannien och USA. Det anförs att dessa länder tillåter att en 

kvinna hyr ut sin kropp mot en kostnad mellan 50 000 - 100 000 kronor och att arrangemanget 

regleras genom avtal. I utredningen anförs att rättsläget är oklart i ovan nämnda länder samt att 

det inte verkade föreligga några riktlinjer på området. Den svenska Utredningen anför att 

avsaknaden av reglering i Storbritannien och USA gör att flera väsentliga frågor lämnas olösta, 

såsom: Vad händer om surrogatmodern ångrar sig och vill behålla barnet? Vad sker då det 

beställande paret inte tar emot barnet? Vem har bestämmanderätt över fostret? Vem bestämmer 

över surrogatmoderns livsföring? Vad blir konsekvenserna om domstolen inte godkänner 

adoptionsansökan?108 

Utredningen framhåller i SOU 1985:5 att det föreligger flera svårigheter för att 

surrogatmoderskap ska kunna tillåtas i Sverige. Förfarandet stred mot flera gällande 

rättsgrundsatser i det svenska rättssystemet. Hindren mot surrogatmoderskap under 1980-talet 

ska här redogöras. För det första förelåg ett förbud mot äggdonation framtill år 2002, vilket 

förhindrade att äggdonation användes under förfarandet.109 Ytterligare hinder som anfördes var 

att förfarandet föll i sin helhet på grund av att det inte överensstämde med gällande 

adoptionsbestämmelser, vilka reglerade att en adoptionsansökan inte får bifallas i de fall att 

vederlag har utlovats eller utgetts, vilket reglerades i 4 kap. 6 § FB. Således menade 
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108 SOU 1985:5, s. 33. 
109 SOU 1985:5, s. 50. 
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Utredningen att en av surrogatmoderskapets grundförutsättningar föll, då ett tämligen högt 

vederlag utbetalas för tjänsten.110 

Vidare anges som skäl för att inte tillåta surrogatmoderskap att det inte kan garanteras att de 

beställande föräldrarna godkänns av domstolen efter den sociala utredningen. Således fanns 

ingen garanti för att beställarna skulle få adoptera barnet efter födseln. För bifallande av 

adoption anges även att surrogatmodern måste lämna sitt samtycke för adoptionen. Adoptionen 

kan därför komma att hindras genom att surrogatmodern ångrar sitt beslut om att överlämna 

barnet efter födseln.111 

Utredningen framhåller att surrogatmoderskapet måste överensstämma med en grundregel 

inom svensk rätt, nämligen att alla människor har en bestämmanderätt över sin kropp och den 

surrogatmodern ska därför själva kunna bestämma om hon vill genomföra en abort av det 

beställda barnet. I SOU 1985:5 anges att beställarna inte torde kunna förhindra detta genom ett 

avtalsvillkor. Beställarna kan heller inte bestämma över surrogatmoderns livsföring och de kan 

således inte hindra henne från att missbruka läkemedel eller droger under graviditeten. Å andra 

sidan finns ingen bestämmelse som anger att beställarna måste fullfölja sina avtalsförpliktelser, 

därmed kan betalning utebli även om sådan avtalats i initialläget av förfarandet.112  

Ytterligare ett problem som Utredningen anger är osäkerheten för hur fastställelse av 

moderskapet ska ske och under vilka förutsättningar. För barnets bästa måste parternas avtal 

åsidosätta adoptionsbestämmelserna gällande vem som är att anse som förälder. För barnets 

bästa får det inte föreligga några oklarheter gällande vem som uppbär ansvaret för barnet. 

Vidare anges att en förutsättning för att surrogatmoderskap ska tillåtas är att surrogatmodern 

inte ska ha rätt att bestämma över barnet fr.o.m. fosterstadiet, utan någon annan.113 Slutligen 

framhåller Utredningen att surrogatmoderskap är ett högst tvivelaktigt förfarande på grund av 

att det innefattar köpslående av barn, vilket inte kunde accepteras ur ett etiskt perspektiv då det 

objektifierar barnet. Ytterligare skäl, som ovan nämnt, var att företeelsen krävde omfattande 

lagändringar för att skydda barnet socialt och rättsligt, vilka skulle komma att strida mot flera 

svenska rättsgrundsatser.114 Även om ett tillåtande av surrogatmoderskap skulle lösa problemen 

för ofruktsamma par ansågs inte det väga upp för alla ovan redogjorda hinder samt nackdelar 

med surrogatmoderskap. Därmed beslutade Utredningen att det inte fanns godtagbara skäl för 

att genomföra dessa ändringar i lagen.115 

I prop. 1987/88:160 anslöt sig regeringen till Utredningens bedömning i SOU 1985:5 och 

avvisade surrogatmoderskap i sin helhet. Medicinska fakulteten vid Linköpings universitet 

framhöll att det finns potentiella, om än synnerligen begränsade, fördelar med att använda en 

surrogatmoders kropp. Dock ansågs inte fördelarna väga upp mot de eventuella nackdelar som 

förfarandet kan komma att innebära. Medicinska fakulteten vid Linköpings universitet 

konstaterade även att det inte påvisats föreligga några negativa konsekvenser av förfarandet. 

                                                        

110 SOU 1985:5, s. 49. 
111 SOU 1985:5, s. 50. 
112  SOU 1985:5, s. 50. 
113 SOU 1985:5, s. 50. 
114 SOU 1985:5, s. 10. 
115 SOU 1985:5, s. 50. 
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Sveriges läkarförbund framhöll att förfarandet är gränsöverskridande då den kvinna som bär 

barnet vanligtvis är att anse som moder till barnet, vilket inte är fallet vid surrogatmoderskap.116  

Av de 20 remissinstanser som tog del av utredningen ansåg endast två, medicinska 

fakulteten vid Göteborgs universitet och Folkpartiets ungdomsförbund, att det förelåg vissa 

positiva aspekter med surrogatmoderskap och att förfarandet därmed bör vara tillåtet i Sverige. 

Medicinska fakulteten vid Göteborgs universitet anförde att med en tydlig reglering av 

förfarandet borde det vara möjligt att tillåta förfarandet. Vidare föreslog Medicinska fakulteten 

vid Göteborgs universitet att om inte surrogatmoderskap tillåts borde ett temporärt förbud mot 

förfarandet införas tills ny kunskap erhållits genom internationella erfarenheter.  Folkpartiets 

ungdomsförbund framhöll att surrogatmoderskap som genomförs utan att ersättning erläggs bör 

tillåtas och att varje fall där beställarna vill använda sig av surrogatmoderskap ska rapporteras 

och utredas av socialstyrelsen.117 

 

3.3  Surrogatmoderskap under 2000-talet 

 

I Ds 2000:51 redogör regeringen för den interna utredning som genomförts. I utredningen 

anförs att surrogatmoderskap inte bör tillåtas i Sverige på grund av att det strider mot 

människovärdesprincipen att nyttja en kvinnas kropp som ett medel för att lösa det problem 

som ofrivilligt barnlösa lider av. Vidare framförs av den interna utredningen att arrangemanget 

kan resultera i konflikter om surrogatmodern ångrar sitt beslut i ett senare skede av processen 

och vill behålla barnet.118 Dock anser inte den interna utredningen att surrogatmoderskap ska 

straffsanktioneras och betvivlar effektiviteten av att kriminalisera det oönskade handlandet.119  

Ovan anförda gällande surrogatmoderskap redogjordes även i prop. 2001/02:89 där ett 

fåtal remissinstanser yttrade sig om surrogatmoderskap. Endast en av dessa, Huddinge sjukhus, 

ansåg att förfarandet bör tillåtas. Huddinge sjukhus menade att detta borde kunna tillåtas i vissa 

välplanerade fall. IRIS, Infertilas Riksförening i Sverige, yttrar att det är svårt att ta ställning i 

den här typen av spörsmål.120 Regeringen beslutade även här att inte tillåta surrogatmoderskap 

inom den svenska hälso- och sjukvården. Regeringens skäl för detta var att surrogatmodern kan 

komma att ångra sig i ett senare skede av processen vilket oundvikligen resulterar i negativa 

konsekvenser för barnet. Vidare anförde regeringen att surrogatmoderskap inte kan försvaras 

ur ett etiskt perspektiv och att det strider mot människovärdesprincipen att nyttja en annan 

kvinnas kropp för att lösa ofrivilligt barnlösa personers situation. Regeringen menar även att 

surrogatmoderskap inte är eftersträvansvärt sett ur barnets perspektiv.121 Utredningen anser inte 

att surrogatmoderskap bör regleras genom straffsanktionsbestämmelser då det är tvivelaktigt 

om en kriminalisering är effektivt mot det oönskade förfarandet. 

                                                        

116 Prop. 1987/88:160, s. 38. 
117 Prop. 1987/88:160, s. 39. 
118 Ds 2000:51, s. 49 f. 
119 Ds 2000:51, s. 50. 
120 Prop. 2001/02:89, s. 55. 
121 Prop. 2001/02:89, s. 55 och Ds 2000:51, s. 49 f. 
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Regeringen föreslog att en ny lagregel bör införas i föräldrabalken då det finns ett behov 

av att reglera fastställande av moderskap på området. Lagregeln, som idag återfinns i 1 kap. 7 

§ FB, innebär att den kvinna som föder ett barn, vilken tillkommit genom äggdonation, är att 

se som barnets moder. Vidare beslutade regeringen att surrogatmoderskap fortsättningsvis inte 

ska tillåtas.122 

I socialutskottets betänkande 2011/12:SoU26 anförde utskottet att det var aktuellt att 

genomföra en prövning av surrogatmoderskapet på ett mer förutsättningslöst vis. Prövningen 

skulle ha sin utgångspunkt med ett bredare perspektiv vilket inkluderade såväl juridiska som 

etiska spörsmål och även ett beaktande av internationella aspekter samt lösningar. 

Socialutskottet framlade även att det behövdes en prövning för situationen då barn tillkommer 

genom utländskt surrogatmoderskap samt hur situationen skulle regleras. På grund av detta 

föreslog socialutskottet att riksdagen skulle tillkännage regeringen att sådana 

utredningsåtgärder måste genomföras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        

122 Prop. 2001/02:89, s. 55. 
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4. Surrogatmoderskapets förenlighet med självbestämmanderätten 

 

4.1   Inledning 

 

Utredningen i SOU 2016:11 framhåller att altruistiskt surrogatmoderskapet ska överensstämma 

med en grundregel inom svensk rätt, vilken anger att alla människor har bestämmanderätt över 

sin kropp och sitt liv.123 Det altruistiska surrogatmoderskapets överensstämmelse med 

självbestämmanderätten har ifrågasatts då de tilltänkta föräldrarna kan komma att ha 

synpunkter på surrogatmoderns livsföring, styra hennes rättigheter,124 utöva påtryckningar125 

och tvinga surrogatmodern att lämna ett på förhand bindande samtycke att överlämna barnet 

efter födseln.126 Det är ännu oklart om och på vilket vis surrogatmoderskap strider mot 

självbestämmanderätten.  

Vidare har Utredningen anfört att ett tillåtande av surrogatmoderskap inom svensk hälso- 

och sjukvård måste följas av en reglering som syftar till att upprätthålla surrogatmoderns 

självbestämmanderätt och motverka inskränkningar i densamma.127  I del 4.2 genomförs en 

analys av om och vilka omständigheter som kan ge upphov till att självbestämmanderätten 

åsidosätts under surrogatarrangemanget. För att fånga upp riskfaktorerna som kan inskränka 

självbestämmanderätten genomförs en analys av hur en eventuell framtida reglering bör hantera 

riskerna, vilket undersöks i del 4.3, 4.4 och 4.5.  

 

4.2   Surrogatmoderskapets effekter på självbestämmanderätten 

 

Kutte Jönsson diskuterar surrogatmoderskapets överensstämmelse med 

självbestämmanderätten i boken ”Det förbjudna mödraskapet – En moralfilosofisk 

undersökning av surrogatmödraskap” och är för ett tillåtande av såväl altruistiskt som 

kommersiellt surrogatmoderskap.128 Öppenheten för surrogatmoderskap grundas i 

föreställningen att varje myndig person bör få bestämma hur denne vill använda sin kropp.129 

Tillskillnad från Jönsson anser majoriteten i SMER att kommersiellt surrogatmoderskap inte är 

acceptabelt ur ett etiskt perspektiv då surrogatmodern kan ha tagit beslutet på ekonomiska 

grunder och därmed har hon handlat på ett sätt som inte överensstämmer med 

självbestämmanderätten.130 Jönsson anför att det råder en allmän uppfattning i de länder som 

legaliserat surrogatmoderskap att altruistiskt surrogatmoderskap inte innefattar lika hög grad av 

                                                        

123 SOU 2016:11, s. 32. 
124 SOU 2016:11, s. 426. 
125 SMER 2013:1, s. 22. 
126 SOU 2016:11, s. 436 f. 
127 SOU 2016:11, s. 96. 
128 Jönsson, Det förbjudna mödraskapet – En moralfilosofisk undersökning av surrogatmödraskap, s. 125. 
129 Jönsson, Det förbjudna mödraskapet - En moralfilosofisk undersökning av surrogatmödraskap, s. 220. 
130 SMER 2013:1, s. 23. 
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risker jämfört med det kommersiella surrogatmoderskapet. Dock är en sådan föreställning inte 

helt utan svårigheter då den innebär att kvinnans rätt att bestämma över sin kropp till viss del 

legitimeras och rättfärdigas, å andra sidan inskränker den kvinnors möjlighet att använda sin 

kropp mot betalning.131 Den allmänna uppfattningens tudelning återspeglas i ett uttalande av en 

majoritet i SMER, vilken menar att altruistiskt surrogatmoderskap kan accepteras som en etisk 

behandlingsmetod för assisterad befruktning på grund av att det innefattar färre risker. Således 

bekräftar majoriteten Jönssons uttalande om den allmänna tudelningen av kommersiellt och 

altruistiskt surrogatmoderskap.132  

De förutsättningar som majoriteten föreslagit inför ett eventuellt tillåtande av 

surrogatmoderskap är följande: surrogatmodern ska vara närstående till de tilltänkta 

föräldrarna, surrogatmodern ska ha egna barn, burit fram och fött ett barn samt att 

surrogatmodern ej bör vara det kommande barnets genetiska moder. Dessa krav motiveras med 

att kvinnan som ställer upp som surrogatmoder ska ha insikt i vad det innebär att genomgå en 

graviditet och en förlossning samt ha förståelse för vilka känslor som kan uppstå mellan henne 

och barnet hon bär på. Detta torde minska risken för att surrogatmodern ångrar sitt beslut i ett 

senare skede och vill behålla barnet. Vidare bör de tilltänkta föräldrarna och surrogatmodern 

genomgå en noggrann lämplighetsprövning samt ges möjlighet att tillgå rådgivning och stöd 

under surrogatarrangemanget. Ytterligare en förutsättning som SMER anger är att barnet ska 

erhålla information om hur denne blev till och när lämplig ålder uppnåtts även få vetskap om 

vem surrogatmodern är.133 Minoriteten i SMER är av en annan åsikt och menar att 

surrogatmoderskap, varken altruistiskt eller kommersiellt, bör tillåtas i Sverige på grund av 

flera olika skäl, varav ett är att självbestämmanderätten riskerar att åsidosättas.134 

Majoritetens och Jönssons argument för altruistiskt surrogatmoderskap skiljer sig även 

från Utredningens uppfattning i SOU 2016:11. Utredningen framhåller att surrogatmoderskapet 

måste överensstämma med en grundregel inom svensk rätt, vilken anger att alla människor har 

bestämmanderätt över sin kropp och sitt liv.135 Under surrogatarrangemanget föreligger en 

överhängande risk för att kvinnor, vilka har närstående eller familjemedlemmar som lider av 

ofrivillig barnlöshet, kommer att uppleva påtryckningar eller en underförstådd press att hjälpa 

sina närstående om altruistiskt surrogatmoderskap tillåts i Sverige.136 Å andra sidan menar 

majoriteten att risken för påtryckningar torde vara mindre i de fall surrogatmodern är närstående 

med de tilltänkta föräldrarna.137  

Surrogatmoderskap har även ansetts kunna strida mot självbestämmanderätten i följande 

situationer: om arrangemanget genomförs mot kvinnans vilja, det föreligger inskränkningar av 

surrogatmoderns aborträtt eller om arrangemanget innefattar villkorslösa regler gällande 

                                                        

131 Jönsson, Det förbjudna mödraskapet - En moralfilosofisk undersökning av surrogatmödraskap, s. 220. 
132 Jönsson, Det förbjudna mödraskapet - En moralfilosofisk undersökning av surrogatmödraskap, s. 220 och 

SMER 2013:1, s. 22. 
133 SMER 2013:1, s. 5 f. 
134 SMER 2013:1, s. 22. 
135 SOU 2016:11, s. 32. 
136 SOU 2016:11, s. 32. 
137 SMER 2013:1, s. 5 f. 
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kvinnans livsstil.138 Kajsa Ekis Ekman anför i boken ”Varat och Varan – Prostitution, 

surrogatmödraskap och den delade människan” att livet som surrogatmoder resulterar i ett 

flertal inskränkningar, och detta är en process som pågår i nio månader. Vart ska gränsen dras 

för vad surrogatmodern själv får bestämma i sitt liv och inte? Ekman nämner ett flertal 

inskränkningar som kan förekomma under arrangemanget, såsom förbud mot fysisk 

ansträngning, rökning, eller alkohol. Surrogatmoderns kropp genomgår omfattande 

förändringar, exempelvis att magen växer, illamående, ryggvärk och slutligen en förlossning. 

Dessa förändringar är inget surrogatmodern kan stänga av utan hon måste utstå detta på grund 

av att det är i hennes kropp som själva arrangemanget sker, utvecklingen av barnet. 

Surrogatmodern och barnet lever i symbios, men trots att hon bär barnet har hon varken makt 

över barnet eller sin kropp om självbestämmanderätten inskränks genom påtryckningar och 

oskäliga villkor.139 Både ”vanligt” moderskap och surrogatmoderskap kringgärdas av moraliska 

inskränkningar och Jönsson ifrågasätter därför om självbestämmanderätten ens existerar för 

gravida.140 Vissa av de inskränkningar som kan förekomma i surrogatarrangemang är inte att 

se som acceptabla utifrån svenska premisser, således krävs att surrogatmodern ska ha samma 

självbestämmanderätt som andra gravida i Sverige för att surrogatmoderskap ska kunna 

tillåtas.141  

Jönsson anser att lagstiftarens förhindrande av surrogatmoderskap är en otillbörlig 

inskränkning för kvinnor, då alla kvinnor som är myndiga och besitter nog med kompetens för 

att fatta egna beslut bör få avgöra själva hur de vill använda sina kroppar.142 Ekman ifrågasätter 

vad fullständigt informerad och kompetent innebär i detta sammanhang samt om det någonsin 

är möjligt att vara fullt informerad. Att surrogatmodern äger sin kropp kan inte likställas med 

att hon har kompetens nog för att fatta egna beslut i frågan om att ställa upp som surrogatmoder. 

Enligt Ekman är inte ägandet av den egna kroppen att likställa med kompetens att förstå vad 

det innebär att genomgå ett surrogatarrangemang. Även om begreppen kompetent och 

fullständigt informerad är möjliga att konstruera på ett formellt plan, i lagtexten, kan det vara 

svårt att tillgodose dessa i praktiken, för hur ska det kunna säkerställas att kvinnan förstått vad 

arrangemanget innebär?143 Majoriteten i SMER menar att ett krav på att surrogatmodern ska ha 

egna barn sedan tidigare och genomgått en graviditet samt förlossning ökar surrogatmoderns 

förståelse för vad det innebär att genomgå ett surrogatarrangemang.144 Dock är det svårt för 

surrogatmodern att på förhand förstå vad det innebär att bära fram ett barn för att sedan 

överlämna barnet till de tilltänkta föräldrarna, även om hon tidigare genomgått en graviditet 

och förlossning samt har egna barn.145   

                                                        

138 SOU 2016:11, s. 426. 
139 Ekis Ekman, Varat och Varan – Prostitution, surrogatmödraskap och den delade människan, s. 178. 
140 Jönsson, Det förbjudna mödraskapet - En moralfilosofisk undersökning av surrogatmödraskap, s. 85. 
141 SOU 2016:11, s. 416. 
142 Jönsson, Det förbjudna mödraskapet - En moralfilosofisk undersökning av surrogatmödraskap, s. 220. 
143 Ekis Ekman, Varat och Varan – Prostitution, surrogatmödraskap och den delade människan, s. 142 f.  
144 SMER 2013:1, s. 5 f. 
145 SOU 2016:11, s. 31 f. 
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Vid diskussionen om surrogatarrangemangets förenlighet med självbestämmanderätten 

aktualiseras även surrogatmoderns aborträtt. Kvinnor har rätt att abortera fostret de bär fram till 

vecka 18, vilket regleras i 1 § Abortlag (1974:595). Surrogatmoderns aborträtt kan förefalla 

problematisk i surrogatarrangemang då de tilltänkta föräldrarna förväntar sig att 

surrogatmodern ska vidmakthålla sitt löfte om att bära fram och föda barnet. Löftet om ett barn 

till de tilltänkta föräldrarna måste vägas gentemot de inskränkningar som detta innebär för 

surrogatmoderns aborträtt och handlingsfrihet.146 Jönsson anför att kvinnans aborträtt är en, om 

än ifrågasatt, vedertagen princip.147 Utredningen menar dock att det är möjligt att utforma en 

lagregel som tillgodoser surrogatmoderns aborträtt och på så vis upprätthålls 

självbestämmanderätten.148 Trots ovan redogjorda osäkerheter menar Utredningen i SOU 

2016:11 att surrogatmoderskap innefattar vissa positiva aspekter som kan ge surrogatmodern 

en tillfredsställelse om hon genomför arrangemanget av egen fri vilja.149  

Surrogatarrangemanget kan generera problem på grund av att samhället inte är jämställt 

vilket innebär att kvinnors valmöjligheter kan komma att inskränkas under 

surrogatarrangemanget.150 Jönsson medger att det föreligger klarligen något antifeministiskt i 

det faktum att kvinnors låga ställning utifrån ett socioekonomiskt samt politiskt perspektiv 

normaliseras i surrogatarrangemanget. Men samtidigt torde inte ett tillåtande av, varken  

altruistiskt eller kommersiellt, surrogatmoderskap försämra kvinnors situation. Jönsson menar 

att det tvärtom kan innebära att kvinnor får än mer omfattande möjlighet att utöva sin 

självbestämmanderätt och således kan ett tillåtande resultera i en högre grad av frihet för 

åtskilliga kvinnor vilka önskar att få agera som surrogatmödrar.151 Inför ett lagstiftningsarbete 

måste självbestämmanderätten beaktas utifrån flera perspektiv, vilket Utredningen och Jönsson 

tar upp i sina redogörelser.152  

 

4.3   Surrogatmoderns aborträtt 

 

Aborträtten är en del av surrogatmoderns självbestämmanderätt vilket innebär att om 

aborträtten inskränks så inskränks även självbestämmanderätten.153 En sådan inskränkning 

strider mot 1 § Abortlagen då surrogatmödrar bör ha samma rättigheter som andra gravida och 

kunna abortera bort fostret, således är en sådan begränsning inte förenlig med svensk rätt.154 

Debatten gällande abort är kontroversiell på grund av flera orsaker och innefattar åtskilliga 

svåra etiska ställningstaganden, såsom äganderätten till ett embryo. Regeringen anför i prop. 

                                                        

146 SOU 2016:11, s. 426. 
147 Jönsson, Det förbjudna mödraskapet - En moralfilosofisk undersökning av surrogatmödraskap, s. 85. 
148 Jönsson, Det förbjudna mödraskapet - En moralfilosofisk undersökning av surrogatmödraskap, s. 89. 
149 SOU 2016:11, s. 432 f. 
150 SOU 2016:11, s. 432 f. 
151 Jönsson, Det förbjudna mödraskapet - En moralfilosofisk undersökning av surrogatmödraskap, s. 186. 
152 Jönsson, Det förbjudna mödraskapet - En moralfilosofisk undersökning av surrogatmödraskap, s. 89 och 

SOU 2016:11, s. 426. 
153 SOU 2016:11, s. 32. 
154 SOU 2016:11, s. 32. 
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1994/95:142 att aborträtten grundas i principen om fostrets skyddsvärde, vilken innebär att 

fostrets skyddsvärde ökar parallellt med fostrets tillväxt.155 Jönsson menar att svårigheten ligger 

i vem som kan göra ett legitimt äganderättsanspråk på ett embryo under surrogatarrangemanget, 

kvinnan som bär på embryot, samhället eller de tilltänkta föräldrarna samt när äganderätten 

upphör. Äganderätten till ett embryo är en politiskt laddad frågeställning som aktualiseras vid 

debatter som rör aborträtt och andra reproduktionskontexter.156  

Denna frågeställning förefaller högst aktuell i analysen av surrogatmoderns 

självbestämmanderätt då det är oklart vilka rättighetsanspråk surrogatmodern kan hävda 

gällande barnet hon bär fram och hur surrogatmoderns rättigheter ter sig jämfört med ”vanliga” 

mödrars rättigheter.157 Om surrogatmödrar inte ges samma rättigheter som andra gravida att 

genomföra abort kommer surrogatarrangemanget innebära att surrogatmödrar behandlas på 

samma sätt som gravida kvinnor gjorde innan år 1975 då regeln om fri abort innan vecka 18 

antogs.158 Vidare framhåller Utredningen att surrogatarrangemang nödvändigtvis inte behöver 

resultera i ovan redogjorda inskränkningar, utan regleringen skulle kunna ämna till att bevara 

surrogatmoderns självbestämmanderätt, såväl innan och under graviditeten. Dock föreligger det 

en risk för att kvinnan kan komma att uppleva tvång trots att hon har en formell 

självbestämmanderätt. En sådan inskränkning av surrogatmoderns autonomi talar enligt 

Utredningen mot ett tillåtande av surrogatmoderskap.159  

Även Jönsson anför att självbestämmanderätten är en grundprincip i det svenska 

rättssystemet och att frångå den i surrogatmoderskap kan leda till politiska konsekvenser. För 

att kunna göra ett avsteg från självbestämmanderätten måste lagstiftaren kunna motivera detta 

utifrån moraliska och politiska argument. Jönsson ifrågasätter hur lagstiftaren ska kunna finna 

argument vilka rättfärdigar det faktum att en grupp människor, i detta fall surrogatmödrar, 

fråntas en rättighet som alla andra människor har på grund av att de som kvinnor har en 

biologisk funktion. Jönsson betvivlar att lagstiftaren ska kunna motivera avsteget på ett sådant 

sätt att det rättfärdigar den orättvisa som det faktiskt innebär för surrogatmodern.160  

Att tillåta förfarandet men inte erbjuda surrogatmödrar samma rättigheter att utföra abort 

som andra gravida förefaller främmande i det svenska rättssystemet enligt Utredningen i SOU 

2016:11. Således ska en eventuell reglering innefatta en aborträtt som överensstämmer med den 

aborträtt vilken regleras 1 § Abortlag. Dock är inte problemet löst genom att lagstiftaren 

tillgodoser detta i lagstiftningen. Även om surrogatmodern innehar en formell aborträtt kan hon 

få svårt att utöva den på grund av att de tilltänkta föräldrarna utövar påtryckningar. Utredningen 

har sökt undersöka vilka risker som föreligger samt om och hur det går att säkerställa 

surrogatmoderns aborträtt. Detta är ingen enkel frågeställning och ger upphov till frågan hur 

och vem som kan säkerställa att de tilltänkta föräldrarna inte utövar påtryckningar gentemot 

surrogatmodern. Faktumet att surrogatmodern riskerar att inte kunna utöva sin aborträtt och 

                                                        

155 Prop.1994/95:142, s. 15. 
156 Jönsson, Det förbjudna mödraskapet - En moralfilosofisk undersökning av surrogatmödraskap, s. 85. 
157 SOU 2016:11, s. 426 f. 
158 Prop. 1974:70, s. 19. 
159 SOU 2016:11, s. 426. 
160 Jönsson, Det förbjudna mödraskapet - En moralfilosofisk undersökning av surrogatmödraskap, s. 89. 
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således förlora sin självbestämmanderätt var ett av Utredningens skäl till varför 

surrogatmoderskap inte tillåtits inom svensk hälso- och sjukvård.161  

 

 

4.4    Förbud mot närstående 

 

En av de frågor som varit uppe för behandling i SOU 2016:11 är om självbestämmanderätten 

riskerar att åsidosättas om kvinnor upplever en implicit press att ställa upp som surrogatmödrar 

åt närstående vilka lider av ofrivillig barnlöshet eller om de tilltänkta föräldrarna utövar 

påtryckningar under surrogatarrangemanget. Utredningen menar att det föreligger en påtaglig 

risk för att närstående kan komma att utöva tvång mot kvinnor för att det ska ställa upp som 

surrogatmödrar om altruistiskt surrogatmoderskap tillåts i Sverige. Påtryckningar och upplevt 

tvång från närstående kan lösas genom att införa ett förbud mot att agera surrogatmoder åt 

familj och vänner.162 Samtidigt framhåller Utredningen att studier på området påvisat att 

vanligtvis ställer kvinnor upp på eget initiativ och att motivet med detta kan vara att hjälpa 

andra eller att de tycker om att vara gravida. 163  En majoritet i SMER är dock av en annan åsikt 

än Utredningen och framhåller att surrogatmodern ska vara närstående till de tilltänkta 

föräldrarna då detta torde motverka risken för påtryckningar.164 

Ett förbud mot närstående kan resultera i en ökad risk för att det altruistiska 

surrogatmoderskapet övergår till en dold kommersialisering.165 Även Tännsjö behandlar 

problematiken med ett närståendeförbud i boken ”Göra barn – En studie i reproduktionsetik” 

och framhåller att det är svårt att kontrollera huruvida ekonomiska transaktioner sker i det dolda 

och att ett tillåtande bör innefatta ett förbud mot närstående relationer mellan surrogatmodern 

och de tilltänkta föräldrarna.166 Med dold kommersialisering menas att motiven bakom 

surrogatarrangemanget tenderar att vara av ekonomisk karaktär om de tilltänkta föräldrarna inte 

har en närståenderelation till surrogatmodern, således tillintetgörs tanken med att endast tillåta 

altruistiskt surrogatmoderskap.167 Utifrån ovan redogjorda problem kan en jämförelse göras 

mot förarbetena till 7 § lagen (1995:831) om transplantation m.m., vilken förbjuder 

organdonationer mellan donatorer och mottagare vilka inte har en närståenderelation. 

Lagstiftarens motiv bakom förbudet är att motverka kommersialisering av organdonationer.168  

Tännsjö och en majoritet i SMER menar istället att ett tillåtande av surrogatmoderskap bör 

innefatta ett krav på att surrogatmodern ska ha en nära relation till de tilltänkta föräldrarna.169 

Motiven bakom majoritetens ställningstagande grundas i en jämförelse mot länder vilka tillåtit 

                                                        

161 SOU 2016:11, s. 426. 
162 SOU 2016:11, s. 435. 
163 SOU 2016:11, s. 432 f.  
164 SMER 2013:1, s. 5 f. 
165 SOU 2016:11, s. 32. 
166 Tännsjö, Göra Barn – En studie av reproduktionsetik, s. 98. 
167 SOU 2016:11, s. 423. 
168 Prop. 1994/95:148, s. 6. 
169 Tännsjö, Göra Barn – En studie av reproduktionsetik, s. 98 och SMER 2013:1, s. 172. 
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altruistiskt surrogatmoderskap mellan parter som är okända för varandra. Sådana arrangemang 

har visat sig kunna leda till dold kommersialisering, vilket talar för att altruistiska 

surrogatarrangemang endast bör få genomföras mellan närstående med altruistiska motiv. 

Risken för upplevda påtryckningar och tvång torde kunna motverkas med en noggrann 

lämplighetsprövning i varje enskilt fall. Prövningen bör även innefatta en utredning av 

surrogatmoderns motiv med arrangemanget för att säkerställa att skälen är altruistiska. Vidare 

menar majoriteten att det torde vara enklare för surrogatmodern att överlämna barnet till de 

tilltänkta föräldrarna om de är närstående, eftersom att surrogatmodern då vet att barnet får goda 

uppväxtförhållanden. Enligt majoriteten skulle ett närståendekrav öka säkerheten för samtliga 

parter i surrogatarrangemanget.170 

Ekman ifrågasätter dock om släktskap mellan surrogatmodern och en av de tilltänka 

föräldrarna  verkligen är en garanti för att arrangemanget genomförs på ett säkert 

tillvägagångssätt. Uttalanden från surrogatmödrar i amerikanska altruistiska 

surrogatarrangemang, vilka hamnat i vårdnadstvist, påvisar förekomsten av tvång gentemot 

surrogatmodern från hennes släktingar.171 Påtryckningar från närstående och kvinnans 

upplevda tvång torde även bero på att det finns en kulturell föreställning om att kvinnor ska 

försaka sig själva för sin omgivning och agera vårdande. Utredningen bedömer att ett tillåtande 

av surrogatmoderskap i närståenderelationer riskerar att åsidosätta alternativt inskränka 

självbestämmanderätten, således bör ett tillåtande av altruistiskt surrogatmoderskap innefatta 

ett närståendeförbud.172 Även om ett närståendeförbud regleras i lagstiftningen  kvarstår 

problemet med dold kommersialisering då det är svårt att kontrollera att motiven inte är av 

ekonomisk karaktär eller att det föreligger ekonomiska transaktioner i arrangemanget.173 

 

 

4.5    Ångerrätt eller bindande samtycke 

 

Utredningen diskuterade i SOU 2016:11 om det svenska rättssystemet bör acceptera att 

surrogatmodern lämnar ett på förhand bindande samtycke eller om en eventuell reglering bör 

innehålla en ångerrätt. Ångerrätten skulle innebära att surrogatmodern är att se som barnets 

moder vid födseln och att hon inom skälig tid har rätt att ångra sitt löfte om att överlämna barnet 

till de tilltänkta föräldrarna och istället behålla barnet.174 Att surrogatmodern ska lämna ett på 

förhand bindande samtycke för med sig svårigheter, på grund av att hon förväntas veta vad det 

innebär att överlämna ett barn som hon burit fram samt fött, vilket inte kan ses som förenligt 

med självbestämmanderätten.175  

                                                        

170 SMER 2013:1, s. 172. 
171 Ekis Ekman, Varat och varan - Prostitution, surrogatmödraskap och den delade människan, s.165. 
172 SOU 2016:11, s. 423. 
173 Ekman, Varat och varan - Prostitution, surrogatmödraskap och den delade människan, s. 164 och SOU 

2016:11, 392. 
174 SOU 2016:11, s. 430. 
175 SOU 2016:11, s. 392. 
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Att inte ge surrogatmodern en ångerrätt skulle samtidigt innebära ett avsteg från mater est 

– regeln vilken är en gammal rättsprincip i de europiska rättssystemen,176 enligt vissa en 

internationellt tvingande regel.177 Principen återfinns i 1 kap. 7 § FB och omfattar endast 

situationer då barn tillkommer med hjälp av ett donerat ägg under befruktning utanför kroppen. 

1 kap. 7 § FB ger uttryck för lagstiftarens avståndstagande till surrogatarrangemang.178 Singer  

anför i artikeln ””Mater semper certa est”?” att mater est – regeln inte får fungera som ett 

instrument för att motverka surrogatmoderskap då surrogatmoderskap ej kan elimineras genom 

att inte erkänna de tilltänkta föräldrarna som rättsliga föräldrar till barnet.179 Utredningen menar 

dock att det tyngsta skälet för att bevara mater est- regeln och lagstifta om en ångerrätt är 

upprätthållandet av surrogatmoderns självbestämmanderätt.180 

När ska samtycket att överlämna barnet ges? En kvinna kan avstå från att behålla sitt barn 

genom 4 kap. 5a § FB, vilket innebär att surrogatarrangemanget inte skulle komma att medföra 

något nytt vad gäller den aspekten. En betydelsefull, och svåra, fråga i diskussionen är om det 

kan anses godtagbart att surrogatmodern ska ge sitt samtycke till att överlämna barnet på 

förhand och sedan vara bunden av detta, eller om surrogatmodern bör ha en ångerrätt efter 

barnets födelse. Frågan ligger inte bara till grund för bedömningen av hur en eventuell reglering 

ska utformas utan är även av betydelse för avgörandet om surrogatmoderskap ska tillåtas i 

Sverige eller inte. Problemet påverkar även principen om barnets bästa då hänsyn måste tas till 

om och på vilket sätt barnet kan komma att påverkas av surrogatmoderns ångerrätt.181 Att 

tillämpa ångerrätten och låta surrogatmodern välja kan leda till negativa konsekvenser, då det 

föreligger risk för att barnet påverkas negativt av konflikten mellan de tilltänkta föräldrarna och 

surrogatmodern. Barnet kan uppleva negativa känslor när denne får vetskap om att 

surrogatmodern behöll honom eller henne mot de tilltänkta föräldrarnas vilja.182  

Ytterligare som talar mot en ångerrätt är den forskning som genomförts av 

surrogatmoderskap i Storbritannien och USA. Forskningen visar nämligen att flertalet 

surrogatmödrar upplever erfarenheten av surrogatarrangemanget som något positivt och utan 

ånger. I de delstater i USA som godtager ett på förhand lämnat samtycke från surrogatmodern 

har det visat sig fungera bra och det är ovanligt att tvister uppstår mellan parterna på grund av 

att surrogatmodern ångrat sitt beslut. Studierna har påvisat att många surrogatmödrar förstår att 

uppdraget som surrogatmoder kräver att de inte knyter an till barnet. De negativa upplevelser 

som surrogatmödrarna erfarit har oftast berott på något annat än själva surrogatarrangemanget, 

istället har känslorna kunnat hänföras till en dålig relation mellan de tilltänkta föräldrarna och 

surrogatmodern eller om surrogatmodern upplevt osäkerhet gällande de tilltänkta föräldrarnas 

förmåga att uppfostra barnet. Dessa studier påvisar att det endast är en liten andel av 

                                                        

176 Prop. 2001/02:89, s. 84. 
177 SOU 2016:11, s. 494. 
178 Prop.2001/02:89, s. 55. 
179 Singer, JT 2006, ”Mater semper certa est”?, s. 430 f.  
180 SOU 2016:11, s. 430. 
181 SOU 2016:11, s. 426 f. 
182 SOU 2016:11, s. 449 f. 
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surrogatmödrarna som ångrar sig samt att upplevda problem ofta kan hänföras till något annat 

än surrogatarrangemanget.183  

SMER och Utredningen menar att riskerna för att surrogatmodern ska ångra sig kan 

minskas genom en prövning av parternas lämplighet kombinerat med kontinuerlig rådgivning 

under hela arrangemanget.184 Dock framhåller Utredningen att rådgivning inte torde kunna 

eliminera samtliga risker med arrangemanget.185 Som ovan nämnt i del 4.2 anser majoriteten i 

SMER att ett tillåtande av altruistiskt surrogatmoderskap kan accepteras om lagstiftningen 

innehåller ett krav på att surrogatmodern ska ha egna barn och tidigare genomgått en graviditet. 

Kravet syftar till att säkerställa surrogatmoderns förståelse inför det faktum att hon ska 

genomgå en graviditet och förlossning samt ha en uppfattning om vilka känslor som kan 

uppkomma mellan henne och barnet under graviditeten.186  

Som nämnt i del 4.2 ifrågasätter Ekman om någon, någonsin, kan vara fullt informerad av 

vad det innebär att ställa upp som surrogatmoder187 med ans en majoritet i SMER menar att ett 

tillåtande endast bör ske om kravet på full förståelse införs som ett rekvisit.188 Det är dock få 

kvinnor som besitter erfarenhet av att överlämna ett barn. Därmed är premisserna för att förstå 

innebörden av detta sämre jämfört med att förstå vad det innebär att genomgå en graviditet.189 

Risken torde även kunna minskas genom att endast tillåta fullständiga surrogatarrangemang då 

det påvisats att risken för att surrogatmodern ångrar sig ökar då surrogatmodern har en genetisk 

koppling till barnet.190  

Utredningen framhåller i SOU 2016:11 att då surrogatarrangemanget föregåtts av en 

noggrann och professionell prövning av parternas lämplighet, är det rimligt att parterna står fast 

vid sina utfästelser och att ångerrätten inte tillämpas. Om parterna inte kan ångra sig kan också 

känslorna av oro och tvivel minskas hos dem. Debattörer på området har framhållit att i de fall 

där en tvist uppstått i partiellt surrogatmoderskap mellan parterna är också de fall där de 

involverade parterna inte granskats genom en lämplighetsprövning samt att det förelegat en 

avsaknad av rådgivning i processen.191 

Men är det då lämpligt att surrogatmodern ska behöva avgöra huruvida hon vill behålla 

barnet eller inte efter så omvälvande omständigheter som en graviditet och förlossning faktiskt 

är. Att tillämpa mater est-regeln och ångerrätten har kritiserats på grund av att de tilltänkta 

föräldrarna riskerar att uppleva oro under hela processen eftersom surrogatmodern kan välja att 

behålla barnet istället för att hålla parternas överenskommelse. Detta kan leda till att relationen 

mellan surrogatmodern och de tilltänkta föräldrarna försämras. En sådan reglering kan även 

öka förekomsten av oseriösa surrogatmödrar vilka utövar tvång gentemot de tilltänkta 

                                                        

183 SOU 2016:11, s. 427 f. 
184 SOU 2016:11, s. 428 och SMER 2013:1, s. 5 f. 
185 SMER, 2013:1, s. 21 f och SOU 2016:11, s. 440. 
186SMER 2013:1, s. 171. 
187 Ekis Ekman, Varat och varan – Prostitution, surrogatmödraskap och den delade människan, s. 142. 
188 SMER 2013:1, s. 22. 
189 SOU 2016:11, s. 430. 
190 SOU 2016:11, s. 428. 
191 Millbank, Bioethical Inquiry 2015, Rethinking 'Commercial' Surrogacy in Australia, s. 483. 
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föräldrarna. Relationsproblemen mellan parterna kan också resultera i negativa konsekvenser 

för barnet.192 I vissa fall kan det även vara så att de tilltänkta föräldrarna ångrar sig och inte vill 

ha barnet. Utredningen menar ett tillåtande av altruistiskt surrogatmoderskap måste innebära 

att de tilltänkta föräldrarna aldrig kan avsäga sig föräldraskapet om surrogatmodern inte väljer 

att behålla barnet, för att skydda barnets intressen.193  

Jönsson anför att det inte är givet att de genetiska föräldrarna alltid ska förefalla som 

barnets rättsliga föräldrar.194. Att låta en eventuell reglering motiveras av mater est - regeln och 

ge surrogatmodern en ångerrätt kan komma att resultera i kritik på grund av att regleringen 

endast skulle beakta det biologiska moderskapet. Idag är moderskaps-begreppet mer komplext 

än så och det finns flera olika former av moderskap.195 Att inte ge surrogatmodern en ångerrätt 

och frångå mater est-regeln är till fördel för de tilltänkta föräldrarna och barnet då de redan vid 

födseln uppnår det familjerättsliga förhållande som surrogatmoderarrangemanget faktiskt syftar 

till. Arrangemanget ämnar tillgodose de ofrivilligt barnlösa personernas problem, således skulle 

ett avsteg från mater est-regeln återspegla parternas motiv med arrangemanget på ett bättre 

vis.196 Å andra sidan resulterar inte mater est –regeln i sig i tvister eller osäkerheter vad gäller 

fastställande av moderskap.  

Trots att det finns vissa nackdelar med att tillämpa mater est – regeln och en ångerrätt 

föreligger också vissa fördelar. Ett tillämpande av mater est-regeln ger även uttryck för att 

surrogatmodern är att se som mer än en behållare för att bära fram de tilltänkta föräldrarnas 

barn. Tännsjö framhåller att om surrogatmoderskap tillåts måste detta juridiska problem lösas 

och föreslår att surrogatmodern ska fastställas som barnets moder vid födseln.197 Oberoende av 

motiven med surrogatmoderskapet så uppstår ett biologisk band men också ett emotionellt band 

mellan surrogatmodern och barnet, vilket kan ske redan på fosterstadiet.198 I de fall 

surrogatmodern ångrar sitt beslut torde detta kunna bero på att hon knutit an till barnet under 

graviditeten och därmed utvecklat ett känslomässigt band till det. Tännsjö anför att de tilltänkta 

föräldrarna inte har ett sådant band till barnet utan för dem är det utbytbart, medans 

surrogatmodern som burit på barnet vill ha just det unika barnet. Således bör surrogatmodern 

ha en lagreglerad möjlighet att ångra sitt beslut. En lagstiftad ångerrätt försvårar även 

förekomsten av dold kommersialisering i surrogatmoderskap då den som erlagt pengar i förskott 

riskerar att förlora pengarna i de fall surrogatmodern ångrar sig.199  

Samtycket att överlämna barnet till de tilltänkta föräldrarna bör inte inhämtas alltför tidigt, 

då surrogatmodern måste få möjlighet att återhämta sig efter förlossningen, i enlighet med 4 

kap. 5a § första st. FB. Regeln hindrar även möjligheten att på förhand, innan barnet fötts, utge 

samtycke med bindande verkan, då ett lämnat samtycke kan återkallas fram tills beslutet om 

                                                        

192 SOU 2016:11, s. 428 f. 
193 SOU 2016:11, s. 440. 
194 Jönsson, Det förbjudna mödraskapet - En moralfilosofisk undersökning av surrogatmödraskap, s. 94. 
195 SOU 2016:11, s. 429. 
196 SOU 2016:11, s. 428. 
197 Tännsjö, Göra barn- En studie av reproduktionsetik,  s. 98. 
198 SOU 2016:11, s. 394. 
199 Tännsjö, Göra barn- En studie av reproduktionsetik, s. 98. 
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adoption har vunnit laga kraft. Ett på förhand givet samtycket förutsätter att surrogatmodern 

vet hur hon kommer känna under graviditeten och förlossningen. Att inte lagstifta om en 

ångerrätt skulle innebära att lagstiftningen bortser från det faktum att surrogatmodern kan 

utveckla känslomässiga band till barnet under de nio månader som graviditeten fortlöper och 

att ett överlämnande då kan upplevas som traumatiskt för surrogatmodern.200  

Att utforma en reglering som beaktar samtliga parters intressen på ett balanserat vis är 

enligt Utredningen svårt och nästintill omöjligt.201 En reglering som innebär att surrogatmodern 

tvingas överlämna barnet hon burit och fött är inte att se som förenlig med rätten till 

självbestämmande samt att regleringen inte skulle respektera den känslomässiga kopplingen 

mellan den bärande kvinnan och barnet. Utredningen bedömde att ett tillåtande av 

surrogatmoderskap måste resultera i en reglering vilken ger surrogatmodern möjlighet att inom 

en rimlig tid efter barnets nedkomst ångra sitt samtycke till att överlämna barnet. Ångerrätten 

skulle i sådana fall motsvara den tid som gällande adoptionsbestämmelser föreskriver, minst 

sex veckor.202  

 

4.6   Praxis ångerrätt 

 

Ett uppmärksammat mål i USA gällande surrogatmoderskap är fallet Baby M, uppkallat efter 

det tilltänkta barnet som kom att kallas Melissa. I målet beslutade det amerikanske paret Stern 

vilka led av ofrivillig barnlöshet att söka sig till förmedlare av surrogatmoderskap i New York. 

Mannen i parförhållandet ansåg att det var viktigt att barnet hade en genetisk koppling till 

honom. Således ingick paret och surrogatmodern, M.B.H, ett avtal om att M.B.H skulle bära 

fram den tilltänka faderns genetiska avkomma och överlämna det efter födeseln. Den tilltänkta 

modern skulle sedan adoptera barnet. Parterna beslutade om en ersättning om 10 000 dollar.203 

 När Melissa föddes visste inte sjukhuspersonalen att den födande modern var en 

surrogatmoder som skulle överlämna barnet, och därför skrevs surrogatmoderns namn på 

födelsebeviset. Surrogatmodern ångrade sitt på förhand givna samtycke men överlämnade 

ändock barnet till de tilltänkta föräldrarna. En tid efter överlämnandet kom surrogatmodern att 

bli deprimerad då hon saknade barnet och bad de tilltänkta föräldrarna om att få ha barnet 1 

vecka. Om inte de tilltänkta föräldrarna gick med på hennes önskan hotade hon med att ta livet 

av sig. Paret lät surrogatmodern ha barnet hos sig enligt hennes önskan. Därefter flydde 

surrogatmodern med barnet till Florida. Efter fyra månader hittades barnet med hjälp av polis 

och återförandes med de tilltänkta föräldrarna.204  

Situationen resulterade i en domstolstvist och domstolen kom att bedöma att avtalet som 

parterna upprättat stod i strid med flera gällande regler varav en punkt är av särskild betydelse 

                                                        

200 SOU 2016:11, s. 430. 
201 SOU 2016:11, Olika vägar till föräldraskap, s. 440. 
202 Kuttenkeuler, Karnov lagkommentar  4 kap. 5a § FB (Hämtad 2016.08.22), not 121. 
203 In re Baby M, 537 A.2d 122, 109 N.J. 396 (N.J 02/03/198, p. 36 f. I efterföljande fotnoter kommer jag att 

referera till rättsfallet som ”Baby M”. 
204 Baby M, p. 48. 
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för detta arbete. Avtalet som parterna upprättat stred mot en bestämmelse som angav att 

vårdnadshavare har rätt att ångra sitt beslut efter att de frånsagt sig vårdanden.205 Bestämmelsen 

omfattande endast adoptionsförhållanden men domstolen kom att bedöma att situationen var att 

se som en adoption.206 Trots att avtalet stred mot gällande rätt bedömde domstolen att de 

tilltänkta förädlarna var att se som barnets vårdnadshavare. I bedömningen valde domstolen att 

frångå det avtal som upprättas mellan parterna och istället utgå från övriga omständigheter i 

fallet. Därav bedömde domstolen att utifrån barnets bästa var de tilltänka föräldrarna bäst 

lämpade som vårdnadshavare.207 

Fallet påvisar flertalet viktiga aspekter vilka måste beaktas inför ett tillåtande av altruistiskt 

surrogatmoderskap. Dels illustrerar fallet att surrogatmodern kan komma att knyta an till barnet 

samt att överlämnandet kan resultera i psykologiska konsekvenser. Ytterligare som är av 

intresse för analysen är det faktum att surrogatmödrar i praktiken kan komma att ångra sig och 

att lagstiftaren måste beakta detta inför ett tillåtande. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        

205 Baby M p. 69 ff, 76 och 85. 
206 Baby M, p. 71. 
207 Baby M p. 149 f och 157. 
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5. Surrogatmoderskapets förenlighet med människovärdesprincipen 

 

5.1   Inledning 

 

Utredningen i SOU 2016:11 bedömde att varken kommersiellt eller altruistiskt 

surrogatmoderskap överensstämmer med människovärdesprincipen och därför bör inte 

förfarandet legaliseras i Sverige.208 Det altruistiska surrogatmoderskapet kunde inte bedömas 

utifrån samma premisser som den kommersiella varianten då det föreligger vissa skillnader 

mellan de två varianterna. Att utreda dessa skillnader är av betydelse för att kunna analysera 

det altruistiska surrogatmoderskapets förenlighet med människovärdesprincipen och förstå hur 

bedömningen bör genomföras.209 

Därefter genomförs en analys av huruvida det altruistiska surrogatmoderskapet är förenligt 

med människovärdesprincipen eller inte. Det råder delade meningar mellan debattörer på 

området. Såväl politiker som filosofer har svårt att enas om och i vilken grad det altruistiska 

surrogatmoderskapet försätter surrogatmodern i en situation där hon enbart betraktas som ett 

medel för att andra ska uppnå vinning. 

 

5.2   Bedömningen av altruistiskt kontra kommersiellt surrogatmoderskap 

 

Huruvida surrogatmoderskap strider mot människovärdesprincipen eller inte måste avgöras 

med beaktning av vilken form av surrogatmoderskap det rör sig om samt omständigheterna i 

varje enskilt fall.210 I tidigare förarbeten anförs att både altruistiskt och kommersiellt 

surrogatmoderskap strider mot människovärdesprincipen på grund av att surrogatmoderns 

kropp nyttjas som ett medel för att lösa de barnlösa parens problem.211  Med tiden har detta 

synsätt ändrats och den vanligaste uppfattningen är numera att det altruistiska 

surrogatmoderskapet inte i lika hög grad strider mot människovärdesprincipen som den 

kommersiella varianten.212 Den kommersiella varianten betraktas av många som mer 

exploaterande än den altruistiska formen.213 

Utredningen anser att det finns en risk för att det kommersiella surrogatmoderskapet leder 

till att surrogatmodern betraktas som en behållare för att bära fram ett barn åt de tilltänkta 

föräldrarna, vilket är en konservativ kvinnosyn som inte överensstämmer med svensk rätt. 

Debattörer menar att all form av surrogatmoderskap innebär att kvinnokroppen betraktas som 

ett medel vilken kan nyttjas av andra.214 Det finns också risk för att surrogatmodern kan komma 

                                                        

208 SOU 2016:11, s. 30 f. 
209 SOU 2016:11, s. 378. 
210 SOU 2016:11, s. 432 f. 
211 SOU 1985:5, s. 50 och prop. 2001/02:89, s. 55.  
212 Ekis Ekman, Varat och varan- Prostitution, surrogatmödraskap och den delade människan, s.165. 
213 Jönsson, Det förbjudna mödraskapet - En moralfilosofisk undersökning av surrogatmödraskap, s. 154. 
214 SOU 2016:11, s. 434 f. 
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att ses och nyttjas som en vara på grund av att det kommersiella surrogatarrangemanget 

innefattar ekonomiska transaktioner. 215 Jönsson anser att kommersiellt surrogatmoderskap inte 

behöver innebära att surrogatmodern exploateras i högre grad än vid altruistiskt 

surrogatmoderskap, utan att denna faktor är beroende av surrogatmoderns sociala och 

ekonomiska ställning.216 Dock råder det inte enighet i SOU 2016:11 då en del av Utredningen 

menar att en legalisering av kommersiellt surrogatmoderskap kan stärka kvinnans position 

eftersom hon själv får bestämma över sin kropp.217 SMER har anfört att kommersiellt 

surrogatmoderskap inte är att se som förenligt med människovärdesprincipen då kvinnor med 

en sämre ekonomisk ställning riskerar att exploateras eftersom att deras motiv kan vara av 

ekonomisk karaktär.218  

 I utredningen redogörs rättsläget i länder vilka tillåtit surrogatmoderskap, dock föreligger 

en svårighet med att komparera rättsläget med andra länder då de länder som legaliserat 

surrogatmoderskap oftast har en mer konservativ kvinnosyn än i Sverige. Risken för att en 

legalisering av altruistiskt surrogatmoderskap leder till en konservativ kvinnosyn ansågs dock 

inte vara av sådan hög grad att det fungerar som skäl för att hindra ett tillåtande av den 

altruistiska varianten.219 Det altruistiska surrogatmoderskapet kan inte bedömas under samma 

premisser som det kommersiella surrogatmoderskapet.  

Med Utredningens redogörelse som grund verkar det altruistiska surrogatmoderskapets 

förenlighet med människovärdesprincipen mer svårbedömt än den kommersiella varianten, 

vilket torde bero på att det inte är lika självklart att det altruistiska surrogatmoderskapet strider 

mot människovärdesprincipen eftersom att ingen ekonomisk transaktion sker mellan de 

tilltänkta föräldrarna och surrogatmodern, vilket torde innebära att surrogatmoderns motiv med 

arrangemanget kan vara ett annat än i kommersiella surrogatarrangemang. Således är det inte 

givet att hon säljer sin kropp och därmed exploateras. 220  

Det altruistiska surrogatmoderskapet beskrivs ofta som en god gärning221 medans 

kommersiellt surrogatmoderskap har framställts som exploaterande för surrogatmodern samt 

att det innefattar barn- och kvinnohandel.222 Ekman är av en annan uppfattning än Utredningen 

och framhåller att det altruistiska surrogatmoderskap inte är att se som mer humant än den 

kommersiella varianten. Det kan ifrågasättas om det är skäligt att låta kvinnor agera som 

surrogatmödrar  utan att erhålla ersättning för att  bära och föda ett barn åt någon annan. 

Tudelningen mellan altruistiskt och kommersiellt surrogatmoderskap kan betraktas som 

ohederlig på grund av det i grunden är samma typ av förfarande. Således förefaller 

glorifieringen av det altruistiska surrogatmoderskapet som oriktig.223 Vad Utredningen och 

                                                        

215 SOU 2016:11, s. 435. 
216 Jönsson, Det förbjudna mödraskapet - En moralfilosofisk undersökning av surrogatmödraskap, s. 186. 
217 SOU 2016:11, s. 435. 
218 SMER 2013:1, s. 23. 
219 SOU 2016:11, s. 435. 
220 SOU 2016:11, s. 360. 
221 SOU 2016:11, s. 97. 
222 Ekis Ekman, Varat och varan- Prostitution, surrogatmödraskap och den delade människan, s.163. 
223 Ekis Ekman, Varat och varan- Prostitution, surrogatmödraskap och den delade människan, s.165. 
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Ekman dock har gemensamt i sina åsikter gällande surrogatmoderskap är att det inte kan 

säkerställas att det altruistiska surrogatmoderskapet tillgodoser människovärdesprincipen fullt 

ut.224  

 

5.3   Människovärdesprincipen - De politiska och rättsliga argumenten 

 

SMER framhåller att spörsmålet om det altruistiska surrogatmoderskapet är den fråga som 

väckt den mest omfattande debatten i deras utredning inför rapporten. 225 År 1995 genomförde 

SMER en rapport vars slutsats föreföll vara att  surrogatmoderskap inte skulle tillåtas på grund 

av att surrogatmodern nyttjas som ett instrument för att par som lider av ofrivillig barnlöshet 

ska erhålla ett barn, vilket ansågs strida mot människovärdesprincipen.226 Rådet var helt eniga 

om att den kommersiella varianten var olämplig men det altruistiska surrogatmoderskapet 

resulterade i omfattande debatter.227 Utredningen i SOU 2016:11 anför att det altruistiska 

surrogatarrangemangets förenlighet med människovärdesprincipen är komplicerat då 

surrogatmodern objektifieras istället för att betraktas som ett subjekt med ett människovärde.228  

 Det finns dock vissa fördelar i förhållande till människovärdesprincipen med att legalisera 

altruistiskt surrogatmoderskap i Sverige. SMER framhåller att ett tillåtande av altruistiskt 

surrogatmoderskap kan leda till en ökad kontroll då färre personer torde söka sig till utländska 

kliniker där risken för att surrogatmodern enbart nyttjas som ett medel är större.229  

Surrogatmoderskap har som tidigare nämnts visat sig öka i Sverige och en legalisering skulle 

kunna fånga upp de arrangemang som just nu sker utanför svensk hälso- och sjukvård och på 

så vis minskas exploatering av surrogatmödrar i andra länder.230 Även Utredningen framhöll att 

ett tillåtande kan motverka förefintligheten av dolda surrogatmoderskap, vilka inte är att föredra 

på grund av att rättsläget förefaller oklart i arrangemanget samt att lämplighetsprövningen 

uteblir i de fall surrogatmoderskapet sker utanför svensk hälso- och sjukvårds intervention. 

Således är en legalisering att föredra med hänsyn till att ett säkrare alternativ skapas för 

parterna.231  

Ytterligare som talar för en legalisering av altruistiskt surrogatmoderskap i relation till 

människovärdesprincipen är de studier som finns på området, vilka har påvisat att 

surrogatmoderskap inte behöver strida mot människovärdesprincipen och innebära att kvinnans 

kropp endast nyttjas för att andra ska uppnå vinning. Surrogatmodern ställer i många fall upp 

på eget initiativ vilket kan bero på flera olika anledningar, exempelvis för att själv få 

                                                        

224 Ekis Ekman, Varat och varan- Prostitution, surrogatmödraskap och den delade människan, s.165 och SOU 

2016:11, s. 375. 
225 SMER, Efter Smers rapport: Livlig samhällsdebatt om assisterad befruktning. 
226 SMER, Assisterad befruktning – synpunkter på vissa frågor i samband med befruktning utanför kroppen, s. 

35.  
227 SMER, Efter Smers rapport: Livlig samhällsdebatt om assisterad befruktning. 
228 SOU 2016:11, s. 432. 
229 SMER 2013:1, s. 166. 
230 SMER 2013:1, s. 166. 
231 SOU 2016:11, s. 389 f. 
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tillfredställelse genom att hjälpa de som lider av ofrivillig barnlöshet eller för att hon tycker om 

att vara gravid. Under surrogatarrangemanget kan kärleksfulla och varaktiga relationer uppstå 

mellan de tilltänkta föräldrarna och surrogatmodern.   

Dock finns inga möjligheter att kontrollera att varje arrangemang genomförs på ett sätt 

som överensstämmer med människovärdesprincipen och därmed bedömdes det att riskerna för 

att surrogatmodern exploateras är alltför höga för att altruistiskt surrogatmoderskap ska kunna 

tillåtas. 232 Ytterligare en faktor som kan komma att strida mot människovärdesprincipen är de 

risker som surrogatmodern utsätts för under graviditeten och förlossningen. Det är inte alltför 

ovanligt att komplikationer uppstår i samband med graviditeter och förlossningar, således kan 

inte ett tillåtande anses motiverat utifrån de risker som surrogatmodern utsätts för kontra de 

tilltänkta föräldrarnas önskan om ett barn.233 Även Europaparlamenten anser att 

surrogatmoderskap strider mot människovärdesprincipen på grund av att surrogatmoderns 

kropp och reproduktiva funktioner används som en handelsvara. Vidare framhöll 

Europaparlamentet att surrogatmoderskap ska förbjudas och snarast regleras i apparaterna för 

de mänskliga rättigheterna då arrangemanget innebär att människokroppen utnyttjas för att 

andra ska uppnå vinning.234 Även SMER:s gemensamma slutsats i rapporten är att altruistiskt 

surrogatmoderskap inte är förenligt med människovärdesprincipen, på grund av att 

surrogatmodern nyttjas som ett medel för att de tilltänkta föräldrarna ska erhålla ett barn. Det 

finns fall vilka påvisar att altruistiskt surrogatmoderskap har fungerat väl men arrangemanget 

innefattar alltför omfattande osäkerheter gällande vilka negativa effekter som kan åsamka 

parterna i arrangemanget. 235 Kommunalrådet Staffan Werme anser att altruistiskt 

surrogatmoderskap påvisar dagens rådande egocentricitet och är ett hot mot surrogatmoderns 

värdighet samt människovärde.236 

 SMER framhåller att om surrogatmodern genomför arrangemanget med altruistiska 

motiv, exempelvis för att hjälpa en närstående, kan hon komma att  uppleva hög grad av 

tillfredsställelse. Således tillgodoses även surrogatmoderns behov och hon förefaller inte enbart 

som ett medel under arrangemanget.237 En minoritet i SMER menar att en legalisering av den 

altruistiska varianten kan frambringa en acceptans som sedan resulterar i att det altruistiska 

surrogatmoderskapet får kommersiella inslag,238 dold kommersialisering.239 

Kommersialiseringen kan innebära att kvinnor vilka är utsatta ur ett ekonomiskt och socialt 

perspektiv exploateras.240 Även Utredningen framhåller att det föreligger en risk för s.k. 

acceptansglidning, vilket betyder att en legalisering av altruistiskt surrogatmoderskap kan 

                                                        

232 SOU 2016:11, s. 432 f.  
233 SOU 2016:11, s. 389 f. 
234 Europaparlamentets resolution av den 17 december 2015 om årsrapporten om mänskliga rättigheter och 

demokrati i världen 2014 och Europeiska unionens politik på området, p. 115. 
235 SMER 2013:1, s. 6 f. 
236 SMER, Efter Smers rapport: Livlig samhällsdebatt om assisterad befruktning. 
237 SMER 2013:1, s. 168. 
238 SMER 2013:1, s. 135. 
239 SOU 2016:11, s. 425. 
240 SMER 2013:1, s. 171. 
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medföra att vi i framtiden accepterar förhållanden som vi idag anser vara felaktiga eller 

omoraliska, såsom en framtida acceptans gentemot kommersiellt surrogatmoderskap. Att 

acceptera nya metoder kan resultera i att bedömningsgrunderna revideras, en 

normaliseringsprocess inträffar. Även om det är osäkert huruvida altruistiskt 

surrogatmoderskap strider mot människovärdesprincipen eller ej måste det bedömas att 

osäkerheterna gällande eventuella risker är alltför omfattande för att en legalisering ska kunna 

accepteras utifrån människovärdesprincipen.241 

 

5.4    Människovärdesprincipen - De filosofiska och etiska argumenten 

 

Jönsson menar att surrogatmoderskap inte strider mot principen om alla människors lika värde 

och en humanistisk människosyn.242 Avslaget av surrogatmoderskap år 2001,243 vilket 

grundades på en utredning genomförd av SMER,244 har ansetts grundas av en icke reflekterande 

moralsyn. I SMER:s rapport framhåller Hermerén att surrogatmoderskap innefattar vissa risker 

såsom att parterna kan ångra sig och att det finns en risk för att de tilltänkta föräldrarna utövar 

påtryckningar gentemot surrogatmodern. 245 Hermerén hänvisar även till rättsfallet Baby M 

vilket huvudsakligen belyser problematiken om surrogatmoderns självbestämmanderätt, men 

fallet är även av vikt för att påvisa att surrogatmodern kan komma att behandlas som en 

behållare samt hennes underordnade ställning i arrangemanget.246 Jönsson kritiserar yttrandet 

från Göran Hermerén på grund av att riskerna med surrogatmoderskap är överdrivna i 

Hermeréns uttalande och menar vidare att staten tillskapar sig en legitimitet, grundad på 

medicin och filosofi, för att förhindra vuxna människor från att leva sina liv efter eget 

intresse.247  Om surrogatmodern ställer upp av egen fri vilja torde inte detta kunna bedömas 

som omoraliskt. 248  

Tännsjö tar upp flera olika exempel i sin bok för att reda ut huruvida surrogatmoderns 

kropp exploateras. Hans första exempel är en kvinna som önskar att bli förälder men inte kan 

på grund av infertilitet, hennes yngre syster känner att hon vill göra en viktig insats för sin äldre 

syster och ställer upp som surrogatmoder utan att kräva någon som helst ersättning, exemplet 

är alltså ett altruistiskt surrogatmoderskap. Tännsjö menar att vissa säkert skulle kunna 

argumentera för att ovan nämnda exempel är ett utnyttjande av surrogatmoderns kropp då hon 

uppoffrar sin kropp samt utsätter sig för hälsorisker. Tännsjö medger att surrogatmodern utsätts 

för hälsorisker men då det sker frivilligt och motivet är att hjälpa kan det inte rätteligen påstås 

                                                        

241 SOU 2016:11, s. 434. 
242 Jönsson, Det förbjudna mödraskapet - En moralfilosofisk undersökning av surrogatmödraskap, s. 224 f. 
243 Betänkande 2001/02:SoU16. 
244 SMER, Assisterad befruktning – synpunkter på vissa frågor i samband med befruktning utanför kroppen, s. 

35. 
245 SMER, Assisterad befruktning – synpunkter på vissa frågor i samband med befruktning utanför kroppen, s. 

78. 
246 Baby M. 
247 Jönsson, Det förbjudna mödraskapet -  En moralfilosofisk undersökning av surrogatmödraskap, s. 224 f. 
248 Tännsjö, Göra barn- En studie i reproduktionsteknik, s. 96. 
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att det är ett omoraliskt förfaringssätt.249 Om förfarandet istället hade varit som så att en kvinna 

hotas eller tvingas till att ställa upp som surrogatmoder så är det exploatering.250  

Bedömningen av surrogatmoderskapets förenlighet med människovärdesprincipen måste 

utgå från ordet ”enbart” då det är felaktigt att hävda att surrogatmodern enbart används som ett 

medel i surrogatarrangemanget. Jönsson medger att surrogatmödrar nyttjas som medel, dock 

anser han att SMER förbiser den betydelsefulla distinktionen mellan att surrogatmödrars 

kroppar används som ett medel och att surrogatmödrars kroppar enbart används som ett medel 

och ifrågasätter huruvida människovärdesprincipen är ett argument mot surrogatmoderskap.  

Jönsson menar att det är oklokt att påstå att kvinnor endast ses som ett verktyg i arrangemanget 

om surrogatmödrarna frivilligt tillhandahåller sina kroppar och om deras intressen beaktas 

under processen. Beställarna har all anledning att vilja tillfredsställa surrogatmoderns behov då 

hon är gravid med deras barn. De grundprinciper som SMER:s utredning bygger på, respekt för 

självbestämmande, principen om minskat lidande, godhetsprincipen och rättviseprincipen,251 

behöver inte undermineras i surrogatarrangemanget. Allt beror på omständigheterna i det 

enskilda fallet.252  

Jönsson framhåller att det föreligger en risk för att surrogatmodern kan komma att uppleva 

obehag men å andra sidan kan det inte konstateras med säkerhet att surrogatmodern tar skada 

på grund av att hon upplåter sin kropp.253 Ekman betvivlar den syn som Jönsson och Tännsjö 

har gentemot altruistiskt surrogatmoderskap och människovärdesprincipen då det är oskäligt att 

surrogatmodern ska utsättas för sådana omfattande risker för att de tilltänkta föräldrarna ska 

erhålla ett barn. Vidare anför Ekman följande om det altruistiska surrogatmoderskapet: 

 

”Kvinnan reduceras till en behållare, det altruistiska surrogatmödraskapet funktionaliserar 

moderskapet, även om det inte kommersialiserar det. Istället för att vara en existentiell och 

självständig upplevelse för kvinnan, görs graviditeten till en funktion som är till för andra.254 

Funktionaliseringen föregår alltid kommersialiseringen, som vi har sett i prostitutionen. För 

att något ska kunna säljas såsom preparat från den som säljer, måste det först konstitueras som 

en separat funktion. Det som sker i talet om det altruistiska surrogatmödraskapet är att 

bakvägen vänja människor vid att betrakta graviditet som något en kvinna äger, istället för 

något en kvinna är.”.255 

 

Ekmans uttalande innebär att det altruistiska surrogatmoderskapet framställer surrogatmodern 

som en behållare, vilket kan leda till kommersialisering.256 Jönsson menar dock att det 

                                                        

249 Tännsjö, Göra barn- En studie i reproduktionsteknik, s. 96. 
250 Tännsjö, Göra barn- En studie i resproduktionsetik, s. 97. 
251 SMER, Assisterad befruktning – synpunkter på vissa frågor i samband med befruktning utanför kroppen, s. 
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252 Jönsson, Det förbjudna mödraskapet - En moralfilosofisk undersökning av surrogatmödraskap, s. 226. 
253 Jönsson, Det förbjudna mödraskapet - En moralfilosofisk undersökning av surrogatmödraskap, s. 227. 
254 Ekis Ekman, Varat och varan- Prostitution, surrogatmödraskap och den delade människan, s.165. 
255 Ekis Ekman, Varat och varan- Prostitution, surrogatmödraskap och den delade människan, s.165. 
256 Ekis Ekman, Varat och varan- Prostitution, surrogatmödraskap och den delade människan, s.165. 
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utnyttjande som de tilltänkta föräldrarna gör av surrogatmodern inte är någon skillnad jämfört 

med andra förhållanden som människor har under livet. Det är inte någon markant åtskillnad 

mellan förhållandena i surrogatarrangemanget och arbetsrelationer, kärleksrelationer, 

vänskapsrelationer samt relationen mellan barn och föräldrar. Alla dessa förhållanden innebär 

att parterna använder varandra som ett medel för att själva uppnå något. Syftet med jämförelsen 

är att påvisa att alla relationer i livet innefattar ett givande och tagande, därför behöver inte 

altruistiskt surrogatmoderskap innebära att surrogatmodern enbart nyttjas som ett medel i strid 

mot människovärdesprincipen. 257
 

Tännsjö anför att även det altruistiska surrogatmoderskapet kan innefatta moraliska 

svårigheter, dock inte i lika hög grad som den kommersiella varianten258 och att de risker som 

altruistiskt surrogatmoderskap kan utsätta surrogatmodern för inte överväger de fördelar som 

surrogatarrangemanget innebär. Även om en del av den kritik som framförts mot arrangemanget 

är välgrundad.259 Vidare menar Tännsjö att altruistiskt surrogatmoderskap innefattar samma 

moraliska överväganden som vid organtransplantationer eftersom att båda förfarandena 

resulterar i värdefulla liv och innefattar samma typ av risker.260  Utredningen menar dock att 

surrogatmoderskapet innefattar mer betydande sociala och psykologiska åligganden än 

organtransplantationer och de långsiktiga följderna för surrogatmodern är ännu oklara.261  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        

257 Jönsson, Det förbjudna mödraskapet - En moralfilosofisk undersökning av surrogatmödraskap, s. 170 f. 
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6. Sammanfattning av analys och egna reflektioner 

 

6.1   Inledning 

 

Följande kapitel presenterar initialt en  sammanställning av de argument som anförts i 

arbetets analyskapitel. Sammanställningen grundas på frågeställningen så att läsaren ges 

möjlighet att få en överblick av framförda argument. Sammanfattningen efterföljs av egna 

reflektioner vilka består av mina egna observationer av problemområdet. 

 

6.2   Sammanfattning av analys 

 

6.2.1. Självbestämmanderätten 

 

Självbestämmanderätten kan komma att inskränkas på flertalet vis i det altruistiska 

surrogatmoderskapet, exempelvis om arrangemanget genomförs mot kvinnans vilja, om 

arrangemanget innefattar villkorslösa regler gällande kvinnans livsstil eller om tvång utövas 

gentemot surrogatmodern.262  Det föreligger en klar risk för att kvinnor kan komma att uppleva 

påtryckningar eller en implicit press att hjälpa närstående som lider av ofrivillig barnlöshet, 

vilket inte anses förenligt med självbestämmanderätten.263 Tvång och påtryckningar från 

närstående kan elimineras genom att regleringen innehåller ett närståendeförbud.264  

Tännsjö och en majoritet i SMER menar istället att självbestämmanderätten torde kunna 

tillgodoses på ett bättre sätt genom att lagstifta om ett krav på att surrogatmodern måste vara 

närstående till en av de tilltänkta föräldrarna. 265 Ekman betvivlar att släktskap är en garanti för 

att arrangemanget genomförs på ett sätt som överensstämmer med självbestämmanderätten.266 

Även samhällets förväntningar kan komma att påverka kvinnor negativt om altruistiskt 

surrogatmoderskap tillåts då det fortfarande råder en kulturell föreställning om att kvinnor ska 

uppoffra sig själva för sin om givning och vara vårdande.267 Således föreligger en uppenbar risk 

för att kvinnor kan uppleva tvång från närstående och därmed ingås arrangemanget på ett sätt 

som strider mot självbestämmanderätten.268  

Ytterligare en omständighet som riskerar att åsidosätta surrogatmoderns 

självbestämmanderätt är inskränkningar i aborträtten. 269 De tilltänkta föräldrarna förväntar sig 

                                                        

262 SOU 2016:11, s. 426. 
263 SOU 2016:11, s. 32. 
264 SOU 2016:11, s. 435. 
265 SMER 2013:1, s. 5 f och Tännsjö, Göra Barn - En studie av reproduktionsetik, s. 98. 
266 Ekis Ekman, Varat och varan-Prostitution, surrogatmödraskap och den delade människan, s.165. 
267 SOU 2016:11, s. 423. 
268 SOU 2016:11, s. 423. 
269 SOU 2016:11, s. 32. 
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att surrogatmodern ska bära fram och föda deras barn enligt överenskommelse, 270 dock har alla 

kvinnor i Sverige en aborträtt fram till vecka 18 enligt 1 § Abortlag (1974:595). En legalisering 

måste innebära att surrogatmodern har en aborträtt som överensstämmer med den som andra 

gravida besitter för att surrogatarrangemanget ska överensstämma med 

självbestämmanderätten, något annat förefaller främmande i det svenska rättssystemet.271 

Jönsson anför att lagstiftaren måste ta ställning till vem som har äganderätten till embryot.272  

Vidare anser Utredningen att ett på förhand bindande samtycke om att överlämna barnet 

inte är förenligt med självbestämmanderätten, då det inte kan krävas att surrogatmodern ska 

förutse vilka känslor som kan uppstå mellan henne och barnet.273 Ångerrätten innebär att 

surrogatmodern förefaller som barnets moder vid födseln274 och att hon inom en rimlig tid efter 

barnets nedkomst har rätt att återta sitt löfte och istället behålla barnet. Tidsfristen för 

surrogatmoderns ångerrätt skulle komma att löpa sex veckor fr.o.m. barnets födelse för att 

överensstämma med adoptionsbestämmelsen i 4 kap. 5 a § FB.275 En majoritet i SMER menar 

att risken för att surrogatmodern ångrar sig kan minskas genom ett krav på att surrogatmodern 

ska ha genomgått en graviditet samt förlossning tidigare och på så vis ha förståelse för vad 

arrangemanget innebär.276 Utredningen och Ekman framhöll att det torde vara svårt för 

surrogatmodern att på förhand veta vilka känslor som kan komma att utvecklas för barnet. 

Utredningen ifrågasätter om det är rimligt att kräva en sådan förståelse av surrogatmodern, då 

det inte är samma sak att genomgå en graviditet och behålla barnet som att genomgå en 

graviditet för att sedan överlämna barnet till någon annan.277  

Ytterligare faktorer som bör beaktas vid ett lagstiftningsarbete är huruvida det bör 

uppställas ett förbud mot en genetisk koppling mellan barnet och surrogatmodern. Det 

föreslagna förbudet motiveras av att det visat sig att surrogatmodern har lättare att knyta an till 

barnet om det finns en genetisk koppling dem emellan.278 Regleringen bör även innefatta ett 

krav på en lämplighetsprövning av samtliga parter för att säkerställa parternas motiv samt 

förståelse inför innebörden av arrangemanget och de bör även erbjudas löpande rådgivning. 279 

Detta torde minska risken för att någon av parterna ångrar sig, motverka oro hos de tilltänkta 

föräldrarna, förhindra förekomsten av dold kommersialisering och förebygga relationsproblem 

som sedan kan leda till tvister mellan parterna. 280  

Om surrogatmodern ges en ångerrätt kan hon även komma att utöva tvång mot de tilltänkta 

föräldrarna genom att kräva ekonomisk ersättning för att de ska få barnet.281 Jönsson menar att 

                                                        

270 SOU 2016:11, s. 426. 
271 SOU 2016:11, s. 426. 
272 Jönsson, Det förbjudna mödraskapet - En moralfilosofisk undersökning av surrogatmödraskap, s. 85. 
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surrogatmodern inte bör ha en ångerrätt och att ett avsteg bör göras från mater est-regeln.282 

Tännsjö är av en annan uppfattning än Jönsson och menar att surrogatmodern bör fastställas 

som barnets moder vid födseln eftersom att det är hon som har starkast band till barnet. Tännsjö 

framhåller vidare att en ångerrätt minskar risken för dold kommersialisering då de tilltänkta 

föräldrarna kan förlora både barnet och pengarna om surrogatmodern har en ångerrätt.283 

Dock behöver inte ett tillåtande av altruistiskt surrogatmoderskap leda till inskränkningar 

i självbestämmanderätten utan en reglering skulle kunna utformas så att den tillgodoser 

surrogatmoderns självbestämmanderätt.284 Jönsson framhåller att självbestämmanderätten är en 

grundregel inom svensk rätt och ett avsteg måste kunna motiveras utifrån moraliska och 

politiska argument, vilket torde vara svårt.285 Även om en reglering kan utformas på ett sätt som 

tillgodoser självbestämmanderätten kan den bristande jämställdheten i samhället leda till att 

kvinnors valmöjligheter inskränkas under surrogatarrangemanget.286 Dock menar Jönsson att 

självbestämmanderätten stärks då kvinnor själva får välja hur de vill använda sina kroppar och 

att lagstiftarens hindrande av surrogatmoderskap är en inskränkning i 

självbestämmanderätten.287  

 

6.2.2.  Människovärdesprincipen 

 

Det altruistiska surrogatmoderskapets överensstämmelse med människovärdesprincipen är en 

komplicerad frågeställning på grund av att surrogatmodern kan komma att objektifieras istället 

för att betraktas som ett subjekt med ett mänskligt värde.288 Europaparlamenten bedömde att 

varken kommersiellt eller altruistiskt surrogatmoderskap är förenligt med 

människovärdesprincipen då surrogatmoderns kropp samt reproduktiva funktioner nyttjas som 

en vara för att andra ska uppnå vinning.289 

Det altruistiska surrogatmoderskapets förenlighet med människovärdesprincipen har inte 

kunnat bedömas på samma grunder som den kommersiella varianten då det inte är lika självklart 

att surrogatmodern betraktas som ett medel i det altruistiska surrogatarrangemanget.  

Utredningens slutsats var att de risker som finns för att surrogatmodern exploateras under 

arrangemanget är allt för höga för att altruistiskt surrogatmoderskap ska kunna tillåtas.290 

Vidare anför Utredningen att graviditeter och förlossningar kan ge upphov till komplikationer. 

                                                        

282 Jönsson, Det förbjudna mödraskapet - En moralfilosofisk undersökning av surrogatmödraskap, s. 94. 
283 Tännsjö, Göra barn- En studie av reproduktionsetik, s. 98. 
284 SOU 2016:11, s. 426. 
285 Jönsson, Det förbjudna mödraskapet - En moralfilosofisk undersökning av surrogatmödraskap, s. 89. 
286 SOU 2016:11, s. 432 f. 
287 Jönsson, Det förbjudna mödraskapet - En moralfilosofisk undersökning av surrogatmödraskap, s. 220. 
288 SOU 2016:11, s. 385. 
289 Europaparlamentets resolution av den 17 december 2015 om årsrapporten om mänskliga rättigheter och 

demokrati i världen 2014 och Europeiska unionens politik på området, p. 115. 
290 SOU 2016:11, s. 432. 
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Att utsätta surrogatmodern för sådana risker för att de tilltänkta föräldrarna ska erhålla ett barn 

kan inte bedömas som förenligt med människovärdesprincipen. 291  

SMER menar att en legalisering av altruistiskt surrogatmoderskap kan motverka 

exploatering av surrogatmödrar i andra länder och på så vis kan en legalisering resultera i att 

människovärdesprincipen upprätthålls. Dock anses inte detta vara tungt skäl nog för att 

acceptera förfarandet utifrån människovärdesprincipen på grund av att surrogatmodern nyttjas 

som ett medel för att de tilltänkta föräldrarna ska erhålla ett barn. Därmed bedömde även SMER 

att altruistiskt surrogatmoderskap inte överensstämmer med människovärdesprincipen. 

Ytterligare skäl som talar mot en legalisering av altruistiskt surrogatmoderskap utifrån 

människovärdesprincipen är risken för acceptansglidning, vilket både SMER och Utredningen 

framhåller i sina redogörelser. 292 Ett accepterande av altruistiskt surrogatmoderskap kan leda 

till att arrangemanget får inslag av dold kommersialisering då den kommersiella formen 

normaliseras, vår moraliska måttstock revideras allteftersom vi vänjer oss vid förfarandet.293 

Det finns dock debattörer som menar att varken kommersiellt eller altruistiskt 

surrogatmoderskap strider mot människovärdesprincipen och att de risker som redogörs är 

överdrivna.294 Jönsson anför att bedömningen måste utgå från ordet enbart, det är felaktigt att 

hävda att surrogatmodern endast används som ett instrument eftersom de tilltänkta föräldrarna 

med största sannolikhet värnar om surrogatmoderns bästa då hon bär deras barn. 295 Om 

surrogatmodern ställer upp av egen fri vilja bör det ej kunna hävdas att arrangemanget är 

omoraliskt och strider mot människovärdesprincipen. 296 Bedömningen borde istället 

genomföras i varje enskilt fall då alla surrogatarrangemang är olika.297  

Vidare anför Jönsson och Tännsjö att förvisso finns det en risk att surrogatmodern kan 

komma att uppleva obehag men att det inte kan anses överväga fördelarna med 

arrangemanget.298 Ekman är dock tveksam mot den framförda inställningen och menar att 

surrogatmodern riskerar att förefalla som en funktion i arrangemanget och att det finns en risk 

för att ”funktionaliseringen” övergår till en kommersialisering, såsom vid prostitution.299 

Jönsson anför att surrogatmodern nyttjas inte mer än vad människor gör i vardagsrelationer, 

såsom i arbetsrelationer, kärleksrelationer, vänskapsrelationer samt i relationen mellan barn och 

föräldrar. Alla dessa förhållanden innebär att parterna använder varandra som ett medel för att 

själva uppnå något och därför kan det inte påstås att altruistiskt surrogatmoderskap leder till ett 

omoraliskt nyttjande av surrogatmodern.300 Tännsjö menar att surrogatmoderskap inte torde 

                                                        

291 SOU 2016:11, s. 389 f. 
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innebära någon skillnad ur ett moraliskt perspektiv jämfört med organdonationer då åda 

förfarandena innebär att organ nyttjas för att ett annat liv ska räddas eller skapas.301 

 

6.3   Egna reflektioner 

 

Mot bakgrund av mina analyskapitel anser jag att rättsläget är alltför oklart för att med säkerhet 

kunna bedöma att surrogatmoderns självbestämmanderätt kan tillgodoses och att 

arrangemanget kan genomförs på ett sätt som överensstämmer med människovärdesprincipen. 

Det finns ett behov av att legalisera altruistiskt surrogatmoderskap men för att kunna tillåta 

förfarandet nödgas ett omfattande lagstiftningsarbete och ytterligare forskning. 

Enligt min mening kan en reglering utformas på ett vis som till hög grad tillgodoser 

självbestämmanderätten, svårigheten ligger i hur svensk hälso- och sjukvård ska kunna 

kontrollera att så verkligen sker i praktiken. Det är inte möjligt att kontrollera vad som sker 

mellan parterna under de nio månaderna som graviditeten fortlöper och således föreligger det 

risk för tvång, påtryckningar och dold kommersialisering. Ett alternativ är att straffbelägga 

inskränkningar och dold kommersialisering, men problemet kvarstår ändock om det varken 

finns resurser eller möjlighet att kontrollera alla delar i arrangemanget. Ett förbud mot sådana 

förfaranden skulle således endast kunna verka preventivt. 

Det altruistiska surrogatmoderskapets förenlighet med människovärdesprincipen är enligt 

mig en betydligt svårare bedömning än prövningen av självbestämmanderätten. Det går inte att 

förneka att surrogatmodern fungerar som en behållare för att bära fram de tilltänkta föräldrarnas 

barn under arrangemanget. Men enligt mig borde bedömningen utgå från surrogatmoderns 

känsla inför, under och efter arrangemanget. Om det kan säkerställas att hennes psykiska hälsa 

är god genom processens alla delar, att hon får stöd och rådgivning, genomför arrangemanget 

av egen fri vilja och utan ekonomiska motiv torde det i vart fall inte kunna bedömas som 

omoraliskt gentemot surrogatmodern. Bedömningen av om det altruistiska 

surrogatmoderskapet resulterar i att surrogatmodern endast förefaller som ett medel måste 

bedömas i varje enskilt fall och kan enbart besvaras av surrogatmodern och de tilltänkta 

föräldrarna. Med detta menar jag inte att altruistiskt surrogatmoderskap bör tillåtas utifrån 

människovärdesprincipen, utan jag söker endast utreda om och hur det ens är möjligt att 

säkerställa att surrogatmodern inte enbart betraktas som ett medel.  
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7. Slutsats 

 

Om självbestämmanderätten och människovärdesprincipen tolkas utifrån Utredningens och 

SMER:s tolkningssätt kan ej det altruistiska surrogatmoderskapet med säkerhet bedömas som 

förenligt med människovärdesprincipen och självbestämmanderätten, utifrån surrogatmoderns 

perspektiv. Rättsläget är fortfarande alltför oklart och arrangemanget innefattar flertalet 

riskfaktorer vilka kan resultera i att människovärdesprincipen och självbestämmanderätten 

åsidosätts. 

Som framgått av lagförarbeten och litteratur på området riskerar surrogatmoderns 

självbestämmanderätt att inskränkas under ett flertal situationer i arrangemanget men vissa 

riskfaktorer torde kunna elimineras med en reglering som syftar till att bevara surrogatmoderns 

självbestämmanderätt. Surrogatmoderns aborträtt torde kunna tillgodoses genom en reglering 

och utgör således inget problem utifrån surrogatmoderns perspektiv. Vidare bör 

surrogatmodern ges en ångerrätt för att arrangemanget ska överensstämma med 

självbestämmanderätten, dock kan en ångerrätt resultera i att surrogatmodern ges en sådan 

position att hon kan utöva tvång och påtryckningar gentemot de tilltänkta föräldrarna. Således 

kan altruistiska surrogatarrangemang leda till dold kommersialisering. Vidare föreligger en risk 

för påtryckningar och tvång gentemot surrogatmodern, både innan och under arrangemanget. 

För att eliminera risken för påtryckningar gentemot kvinnor att ställa upp som surrogatmödrar 

bör ett tillåtande av altruistiskt surrogatmoderskap innefatta ett förbud mot närstående. Hur 

risken för att de tilltänkta föräldrarna utövar tvång och påtryckningar gentemot surrogatmodern 

under arrangemanget ska elimineras är dock en mer komplex fråga. Risken torde minska genom 

kontinuerlig rådgivning men hur risken ska avlägsnas i sin helhet torde vara svårt då det 

förutsätter att svensk hälso- och sjukvård ska kunna kontrollera att så inte sker.  

Huruvida det altruistiska surrogatmoderskapet överensstämmer med 

människovärdesprincipen utifrån surrogatmoderns perspektiv måste bedömas utifrån flertalet 

faktorer, såsom surrogatmoderns motiv med arrangemanget, hur hon behandlas under 

processen och vilket stöd hon ges efter barnets nedkomst och överlämnande. 

Människovärdesprincipen syftar till att motverka att människor ses eller behandlas enbart som 

ett medel för att andra ska uppnå vinning. Det är svårt att påstå något annat än att 

surrogatmodern är ett medel för att de tilltänkta föräldrarna ska erhålla ett barn i det altruistiska 

surrogatarrangemanget. Å andra sidan är det svårt att med säkerhet säga att hon enbart betraktas 

som en behållare då de tilltänkta föräldrarna med största sannolikhet är synnerligen tacksamma 

över att hon ställer upp och ser surrogatmodern som en människa med ett värde.  

Vidare är surrogatmoderns motiv med arrangemanget av vikt, om det är så att hon känner 

tillfredställelse av att hjälpa till och genomför det av egen fri vilja är det svårt att argumentera 

för att arrangemanget är omoraliska, men hur ska svensk hälso- och sjukvård kunna säkerställa 

vilka surrogatmoderns faktiska motiv är i varje enskilt fall? Även om det altruistiska 

surrogatmoderskapet skulle bedömas som förenligt med både människovärdesprincipen och 

självbestämmanderätten utifrån surrogatmoderns perspektiv föreligger ett flertal osäkerheter 

gällande arrangemangets konsekvenser för de tilltänkta föräldrarna och barnet.  



52 

 

Källförteckning 

 

Offentligt tryck  

Sverige 

Propositioner 
Prop. 1984/85:2, Om artificiella inseminationer. 

Prop. 1987/88:160, Om befruktning utanför kroppen. 

Prop. 2001/02:89, Behandling av ofrivillig barnlöshet. 

Prop. 2012/13:107, Upphävande av kravet på sterilisering för ändrad könstillhörighet. 

Prop. 2014/15:127, Assisterad befruktning för ensamstående kvinnor. 

SOU 
SOU 1985:5, Barn genom befruktning utanför kroppen mm. 

SOU 1995:5, Vårdens svåra val. 

SOU 1997:116, Barnets bästa i främsta rummet. FN:s konvention om barnets rättigheter i  

Sverige. 

SOU 2007:3, Föräldraskap vid assisterad befruktning. 

SOU 2016:11, Olika vägar till föräldraskap. 

SOU 2016:13, Palett för ett stärkt civilsamhälle. 

Motioner 

2007/08:So543, Surrogatmödraskap,  (Ohlsson, Birgitta, Westerholm, Barbro). 

2010/11:So475, Utredning om surrogatmödraskap, (Federley, Fredrick). 

2010/11:So419, Surrogatmödraskap, (Vestlund, Börje, m.fl.). 

Betänkande 
Bet 2001/02:SoU16, Behandling av ofrivillig barnlöshet. 

Departementsserier 
Ds 2000:51, Behandling av ofrivillig barnlöshet. 

Övrigt 
SMER , Det svårfångade människovärdet – en debattskrift. 

SMER,  2013:1 Assisterad befruktning – etiska aspekter. 

SMER, Etiska vägmärken 1. Etik - en introduktion (Omarbetad upplaga). 

 

EU 

2015/2229(INI), Europaparlamentets resolution av den 17 december 2015 om årsrapporten. 

om mänskliga rättigheter och demokrati i världen 2014 och Europeiska unionens politik på 

området. 

Europarådet Doc.13562, Human rights and etical issues related to surrogacy. 

 

 



53 

 

Litteratur 

Böcker 

Ekis Ekman, Kajsa, Varat och varan – Prostitution, surrogatmödraskap och den delade 

människan, uppl. 1, Falun 2010, Leopard förlag. 

Bernitz, Ulf, Heuman, Lars, Leijonhufvud, Madeleine, Seipel, Peter, Warnling-Nerep, 

Wiweka, Vogel, Hans-Heinrich, Finna rätt, uppl. 13, Stockholm 2014, Norstedts Juridik AB. 

Gunnarsson, Åsa, Svensson, Eva-Maria, Genusrättsvetenskap, uppl. 1, Lund 2009, 

Studentlitteratur AB. 

Hellner, Jan, Metodproblem i rättsvetenskapen, Studier i förmögenhetsrätt, uppl. 1, 

Stockholm  2001, Jure Förlag AB. 

Jönsson, Kutte, Det förbjudna mödraskapet – En moralfilosofisk undersökning av 

surrogatmoderskap, uppl. 1, Malmö 2003, Bokbox Förlag. 

Korling, Fredric, Zamboni, Mauro, Juridisk metodlära, uppl. 1, Lund 2013, Studentlitteratur 

AB. 

Leijonhufvud, Madeleine, Etiken i juridiken, uppl. 4, Stockholm 2010, Norstedts Juridik AB. 

Mägi, Erik, Zimmerman, Lina-lea, Stjärnfamiljejuridik – Svensk familjelagstiftning ur ett 

normkritiskt perspektiv, uppl. 1, Malmö 2015, Gleerups utbildning AB. 

Olsson, Gunilla, Rother-Schirren, Theddo, Schüldt, Johan, Familjejuridik, uppl. 1, Stockholm 

2015, Sanoma Utbildning AB. 

Saldeen, Åke, Barn- och föräldrarätt, uppl. 7, Uppsala 2013, Iutus Förlag AB. 

Sandgren, Claes, Vad är rättsvetenskap?, uppl. 1, Stockholm 2009, Jure Förlag AB. 

Sandgren, Claes, Rättsvetenskap för uppsatsförfattare, uppl. 3, Stockholm 2015, Norstedts 

Juridik AB. 

Schiratzki, Johanna, Barnrättens grunder, uppl. 5, Lund 2014, Studentlitteratur AB. 

Singer, Anna, Föräldraskap i rättslig belysning, uppl. 1, Uppsala 2000, Iutus Förlag. 

Tännsjö, Torbjörn, Göra barn – En studie i reproduktionsteknik, uppl. 1, Borås 1991, RFSUs 

förlag för SESAM. 

Wickström, Anita, Komujärvi, Unto, Familjerätten – en introduktion, uppl. 3, 2011, Norstedts 

Juridik AB. 

Tidskrifter 

Bogdan, Michael, Internationellt privaträttsliga aspekter av äggdonation och 

surrogatmoderskap, SvJT 2002, s. 745-747. 

Peczenik, Alexander, Juridikens allmänna läror, SvJT 2005, s. 249-272. 

Peczenik, Alexander, , Om den förvaltningsrättsliga forskningen och rättsdogmatiken, FT 

1990, s. 41-52. 

Ryrstedt, Eva, Den genetiska utvecklingens familjerättsliga implikationer, SvJT 2003, s. 554-

576. 

Singer, Anna, ”Mater semper certa est”?, JT 2006, s. 424-431. 

Singer, Anna, Barns rätt till två föräldrar – en överspelad grundregel?, JT 2009, s. 411-429.  

Singer,  Anna, En, två, ett par eller flera? – Föräldraskap i det 21:a århundradet, SvJT 2002, 

s. 377-389. 



54 

 

Sörgjerd, Caroline, Rätten att bli förälder – en analys av reglerna om assisterad befruktning 

och adoption, SvJT 2012, s. 675-707. 

 

Lagkommentarer 

Kuttenkeuler, Anne, 4 kap. 5a § FB, Karnov 2016.08.22. 

Singer, Anna, 1 kap. 7 § FB, Karnov 2016.08.22.  

 

Rättsfallsregister 

In re Baby M, 537 A.2d 122, 109 N.J. 396 (N.J 02/03/1988). 

NJA 2006 s. 505. 

 

 

 

 

 

 


