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Abstract 

Surrogacy arrangements have become an option for many involuntarily childless 

couples. Although surrogacy arrangements are not regulated in Sweden, there is an 

implied prohibition contained in the Genetic Integrity Act which makes it impossible 

to facilitate such arrangements under the Swedish health care system. However, many 

couples go abroad to fulfill their dream of having a child. The paper discusses whether 

surrogate arrangements can change the view of biological / genetic motherhood. The 

unwritten maternity presumption makes it difficult to determine the legal parenting of 

children born through surrogacy arrangements, which puts the child in a lawless 

position. 

Why have surrogate arrangements become controversial? The motherhood 

presumption has been used as a way to mark ethical resistance to surrogate 

arrangements. This is evident partly from preliminary work on the presumption and the 

presumption and it´s definition. Arguments that are weighted heavily for the legislation 

are that surrogate arrangements can be harmful to women and children and that it is 

considered a violation of the human dignity principle. The legislator believes that a 

woman's body is used in such cases as a means of achieving someone else's goals. The 

legislator also states that it can be difficult for the birth woman to give up the child 

during the exchange. There are different ways to implement a surrogate arrangement 

and one is considered better than the other. The debate that has been made in Sweden 

has been that; either both forms, altruistic and commercial surrogate arrangements 

should be banned, or that they should only allow altruistic surrogate arrangements. 

Altruistic for some is considered more accepted because this form of surrogate 

arrangement is about a woman carrying the child without agreeing on money in 

exchange. In commercial surrogate arrangements, the woman carries the child in 

exchange for compensation, which is not considered acceptable in society. 

One problem that is highlighted in the paper is that there are clear differences between 

commissioning father and commissioning father with genetic linkage to the child in 

surrogate arrangements. The differences arise when the parties are to be determined as 

legal parents. Based on practice it appears that men's genetics are recognized to a greater 

extent than women by the legislature. The genetic mother becomes powerless without 

the consent of the genetic father. 

As a result of our investigation, we believe that surrogacy arrangements need 

regulation in Sweden. What is considered most ethically justifiable is to legalize 

altruistic surrogacy. When egg donation was legalized in Sweden the same discussion 

took place as it is today with surrogacy arrangements, whether it is ethically justifiable 

or not. Today egg donation is not unusual when a woman´s eggs are unusable, and we 

believe the future will be the same for surrogacy arrangements. Surrogacy arrangements 

will be normalized in society and therefore the legislation should also keep up. The 

view of who the child´s mother is will be expanded, and more people will be involved, 

if surrogacy arrangements are legalized. The child will have the opportunity for a larger 

network of parents and in altruistic contexts, the woman who carries the child will have 

a close connection without being a legal parent and guardian.  

 
 

 
 
  



  

Sammanfattning  

Surrogatarrangemang har blivit ett alternativ för många ofrivilligt barnlösa par när de 

vill bilda familj. Det är inte reglerat i Sverige och det är heller inte lagligt att utföra 

sådana behandlingar inom den svenska hälso-sjukvården pga. ett implicit förbud enligt 

genlagen. Detta medför att många par åker utomlands för att uppfylla drömmen om ett 

barn. Det som diskuteras i uppsatsen är huruvida surrogatarrangemang bör legaliseras 

i Sverige och om surrogatarrangemang kan ändra synen på biologiskt/genetiskt 

moderskap. Den oskrivna moderskapspresumtionen gör det svårt att fastställa det 

rättsliga föräldraskapet till barn födda genom surrogatarrangemang vilket sätter barnet 

i en rättsosäker position. 

Varför har surrogatarrangemang blivit kontroversiellt? Moderskapspresumtionen 

har använts som ett sätt att markera etiskt motstånd mot surrogatarrangemang. Detta 

framgår dels av förarbeten till presumtionen och den utformning som den fick år 2003. 

Argument som vägt tungt för lagstiftningen är att surrogatarrangemang kan vara 

skadligt för kvinnor och barn samt att det anses vara en kränkning mot 

människovärdesprincipen. Lagstiftaren menar att en kvinnokropp används i sådana fall 

som medel för att åstadkomma någon annans mål. Lagstiftaren framför även att det kan 

vara svårt för den födande kvinnan att ge upp barnet efter födseln. Det finns olika vägar 

att genomföra ett surrogatarrangemang och det ena anses bättre än det andra. Debatten 

som framförts i Sverige har handlat om att antingen bör båda formerna, altruistiskt och 

kommersiellt surrogatarrangemang, förbjudas eller endast tillåta altruistiskt 

surrogatarrangemang. Altruistiskt anses för vissa mer accepterad eftersom denna form 

av surrogatarrangemang handlar om att en kvinna bär barnet utan att avtala om pengar 

i utbyte. I kommersiella surrogatarrangemang bär kvinnan barnet i utbyte mot 

ersättning vilket inte är lika accepterat av samhället.  

Ett problem som belyses i uppsatsen är att det uppstår tydliga skillnader mellan 

beställande män och beställande kvinnor med genetisk koppling till barnet i 

surrogatarrangemang. Skillnaderna uppstår när parterna ska fastställas som rättsliga 

föräldrar. Med utgång i praxis framgår det att män genetiskt erkänns i större 

utsträckning än kvinnor av rättstillämparen. Den genetiska modern blir maktlös utan 

den genetiska faderns samtycke. Resultatet av denna undersökning blev att 

surrogatarrangemang är i behov av reglering i Sverige. Det som anses mest etiskt 

försvarbart är att legalisera altruistiska surrogatarrangemang. När äggdonationer 

legaliserades i Sverige pågick ungefär en likadan diskussion som det idag gör kring 

surrogatarrangemang, huruvida det är etiskt försvarbart eller inte. Idag är äggdonationer 

inget ovanligt när en kvinnas ägg är obrukbara och vi anser att framtiden kommer se 

likadan ut för surrogatarrangemang. Surrogatarrangemang kommer normaliseras i 

samhället och därför bör även lagstiftningen utvecklas i takt med samhället. Synen på 

vem som är barnets moder kommer att utvidgas och fler personer involveras, om 

surrogatarrangemang legaliseras. Barnet kommer få möjlighet till ett större nätverk av 

föräldrar och i altruistiska sammanhang kommer kvinnan som bär barnet ha en nära 

anknytning utan att vara rättslig förälder och vårdnadshavare.  

 

 

 

 

 

 



  

Förkortningslista och definitionslista 

 

Definitioner 

Biologisk moder   Den kvinna som fött barnet. 

 

Beställande far En avsedd pappa som uppmanar en surrogatmoder att 

bära ett barn genom att ingå ett surrogatavtal med henne. 

 

Beställande mor En avsedd mamma som uppmanar en surrogatmoder att 

bära ett barn genom att ingå ett surrogatavtal med henne.  

 

 

Genetisk moder   Den kvinna vars ägg används för att barnet ska bli till. 

 

IVF  In vitro fertilisering även kallat provrörsbefruktning, där 

kvinnans ägg befruktas av mannens spermier utanför 

kvinnans kropp (in vitro). 

 

 

Juridisk förälder Den eller de personer som är registrerade som föräldrar i 

folkbokföringen. 

 

Social förälder Den eller de personer som är närvarande och omvårdande 

i barnets liv, behöver inte vara genetisk eller juridisk 

kopplad till barnet. 

 

 

Förkortningar 

 

Barnkonventionen   Förenta Nationernas konvention om barnets rättigheter  

20 november 1989 

 

BO     Barnombudsmannen  

 

DL     Diskrimineringslagen (2008:576) 

 

FB     Föräldrabalken (1949:381) 

 

GenL     Genlagen (2006:351) 

 

MFOF     Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd 

 

NJA     Nytt Juridiskt arkiv 

 

Prop.    Proposition 

 

RB     Rättegångsbalken (1942:740) 

 

RF     Regeringsformen (1974:152) 



  

 

RFSL  Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas, 

transpersoners och queeras rättigheter  

 

RFSU  Riksförbundet för sexuell upplysning 

 

SMER     Statens medicin-etiska råd 

 

SOU     Statens offentliga utredningar 

 

SvJT     Svensk Juristtidning 

 

QX    QX Förlag AB är ett svenskt förlag för HBT- kultur 
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1 Inledning  
1.1 Allmänt 
Surrogatarrangemang har blivit allt mer populärt för ofrivilligt barnlösa par som försöker på 

annan väg än den naturliga att få barn.1 Vissa länder tillåter surrogatarrangemang men i Sverige 

är detta olagligt.   

Surrogatarrangemang innebär att en kvinna genomgår en graviditet och föder ett barn för 

någon annans räkning. Kvinnan som bär barnet brukar ofta kallas surrogatmoder. Tanken med 

en sådan graviditet är att kvinnan som bär barnet inte ska vara juridisk eller social förälder. 

Även om surrogatarrangemang inte är reglerat i Sverige kan det ske genom privata 

överenskommelser. Privata överenskommelser sker genom att en kvinna insemineras i hemmet, 

föder barnet för att sedan avsäga sig vårdnaden till någon annan. En del hbtq (homosexuella, 

bisexuella, transpersoner och queera uttryck och andra identiteter) - personer väljer att åka 

utomlands för att bli förälder genom surrogatarrangemang. De gör detta för att det inte är 

möjligt att få hjälp med surrogatarrangemang inom den svenska hälso- och sjukvården.2  

När lagförslaget om ofrivillig barnlöshet utarbetades av den svenska regeringen under början 

av 2000-talet konstaterades att surrogatmoderskap inte är etiskt försvarbart och bör inte tillåtas 

enligt svensk rätt.3 Det regeringen framförde var att det kan uppkomma svåra problem i 

samband med genomförandet av surrogatarrangemang. Surrogatmodern kan ändra sin 

uppfattning om att ”låna ut” sin livmoder efter behandlingen och i lagförslaget framgår att vid 

konflikt kommer barnet oundvikligen dras in och påverkas av detta.4  

Kommersiellt och altruistiskt surrogatmoderskap uppfattas av den svenska lagstiftaren som 

oförenligt med människovärdesprincipen. Det ses som etiskt oförsvarbart att använda en annan 

kvinnas kropp som medel för att lösa ett pars barnlöshet. Kommersiellt surrogatmoderskap 

ifrågasätts vidare med hänsyn till barns rättigheter och förbudet mot handel med barn liksom 

med kvinnors kroppar.5 Det förekommer att kvinnor och män bosatta i Sverige skaffar barn 

genom surrogatmoderskap på annat sätt än vad som stadgas i genlagen (2006:351), GenL.6  

Svenska personer som åker utomlands för att få barn genom surrogatarrangemang får ofta 

handskas med juridiska problem. Trots att dessa problem uppstår blir inte gruppen av personer 

som genomgår surrogatarrangemang mindre. En enkät från socialstyrelsen visade att minst 100 

svenska barn tillkommit genom surrogatarrangemang utomlands mellan åren 2007 och 2012.7 

Denna undersökning tar bara med familjer som, av någon anledning, haft kontakt med 

kommunen avseende surrogatmödraskap och kan därför betraktas som en underdrift.8  

Surrogatarrangemang har blivit en stor debatt de senaste åren och frågan har varit om det 

bör vara tillåtet eller inte i Sverige. Frågan i sig är väldigt komplicerad och berör flera 

grundläggande etiska ståndpunkter, exempelvis självbestämmande och integritet. Statens 

medicin-etiska råd (SMER) har i många år ansett att surrogatarrangemang är oetiskt men i 

rapporten Assisterad befruktning - etiska aspekter öppnar rådet upp för att tillåta en altruistisk 

form av surrogatarrangemang i Sverige.9 Denna rapport lade grunden för den offentliga 

utredning som senare påbörjades.10  

                                                 
1 Stoll, J., Surrogacy Arrangements and Legal Parenthood, s. 31. 
2 www.rfsl.se/foralder/att-bli-och-vara-foralder/surrogat/. 
3 Prop. 2001/02:89. 
4 A.a. s. 55.  
5 SOU 2016:11 s. 394 och s. 381. 
6 Rättsliga konsekvenser av surrogatmödraskap har prövats av Europadomstolen i Mennesson mot Frankrike 

2014-06-26, Appl. 65 192/11; Labassee mot Frankrike 2014-06-26, etc.  
7 Socialstyrelsen, Utredare Gunilla Söderström, Surrogatmödraskap - enkät 2012. 
8 Stoll, J., Surrogacy Arrangements and Legal Parenthood, s. 238. 
9 Assisterad befruktning- etiska aspekter, SMER rapport 2013:1.  
10 Dir. 2013:70 samt se avsnitt 4.1. 
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1.2 Syfte och frågeställningar 

Syftet med uppsatsen är att undersöka om surrogatarrangemang bör legaliseras i Sverige samt 

om en legalisering kan komma att förändra synen på genetiskt/biologiskt moderskap. Utöver 

detta kommer vi att lyfta fram skillnaden mellan kvinnor och män när det gäller fastställandet 

av föräldraskap för barn födda genom surrogatarrangemang och granska eventuella orättvisor 

som en sådan lagstiftning kan skapa.  

Baserat på syftet har arbetet utgått från följande frågeställningar 

• Vilka skillnader finns det när föräldraskap ska fastställas för homosexuella? 

• Bör surrogatarrangemang legaliseras i Sverige? 

• Kan synen på genetisk/biologisk moder förändras vid en legalisering? 

 

1.3 Metod och material  

Utifrån ämnet och syftet vi valt att utreda har främst rättsdogmatiska metoden använts men då 

materialet varit begränsat inom rättskällorna har vi fått söka information även utanför de 

klassiska rättskällorna. Den rättsdogmatiska metoden utgår från rättskälleläran för att 

systematisera och tolka gällande rätt.11 Vidare finns det i den rättsdogmatiska metoden källor 

som ska och bör beaktas. Dessa källor är lagar och föreskrifter, prejudikat, lagars förarbeten, 

sedvänjor samt internationella konventioner. Till källorna tillhör även institutionella 

rekommendationer, rättsvetenskaplig litteratur samt informellt material som får beaktas.12  

I enlighet med den rättsdogmatiska metoden har det i faktaframställan utgåtts ifrån 

information i källor med högre juridisk rang i rättskällehierarkin. För att kunna granska de 

frågeställningar som funnits genom uppsatsens gång har vi även sett till den juridiska doktrinen, 

såväl litteratur som artikelform och myndighetsskrivelser inom området. Med hjälp av 

materialet har det varit möjligt att granska de argument som finns till lagstiftningen och vilka 

som inte uttryckligen framkommer av lag eller förarbete.13  

I arbetet har vi även använt oss av moralfilosofiskt och etikinriktat material, utöver detta har 

vi även berört den feministiska synen på frågorna. Syftet med detta har varit att finna bakgrund 

till de argument och resonemang som används i diskussionen kring surrogatarrangemang och 

för att få en djupare förståelse varför det finns för - och nackdelar med surrogatarrangemang. 

Det har varit en viktig del i uppsatsen för att kunna möjliggöra en nyanserad argumentation. 

Materialet vi använt oss av inom detta område är Kutte Jönsson, filosof vid Lunds Universitet, 

med sin doktorsavhandling.14 Annat material som varit till grund för den etikinriktade delen av 

uppsatsen är Kajsa Ekis Ekman med sin bok ” Varat och varan”.  Ekman är en svensk journalist 

och författare och hennes bok har använts för att framföra argument mot 

surrogatarrangemang.15 Ytterligare några icke-juridiska källor vi har använt oss utav är artiklar 

från olika tidningar, såsom QX och Dagens samhälle, detta för att kunna påvisa bredden på 

debatten. 

 

1.4 Avgränsningar 

Givetvis är barnets bästa ofta direkt avgörande i barnrätt. På grund av att mycket redan skrivits 

om frågan och med hänsyn till bristen på utrymme har vi valt att begränsa utrymmet som nyttjas 

till en kortare diskussion om barnets bästa i vår uppsats. Vidare kommer vi avgränsa uppsatsen 

till homosexuella par. Ett manligt och ett kvinnligt par kommer vara exempel vid fastställandet 

av föräldraskap. Under arbetets gång kommer vi ha diskriminering i åtanke eftersom det 

framkommer tydliga skillnader i fastställandet av föräldraskap mellan kvinnor och män. I detta 

                                                 
11 Peczenik, A., Om den förvaltningsrättsliga forskningen och rättsdogmatiken, FT 1990, s. 41 f. 
12 A.a. s. 47. 
13 A.a. s. 42 ff. 
14 Jönsson, Kutte, Det förbjudna mödraskapet. En moralfilosofisk undersökning av surrogatmödraskap. 
15 Ekman, K. E., Varat och varan. Prostitution, surrogatmödraskap och den delade människan. 
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arbete kommer diskrimineringslagen och genlagen belysas kort. Vi kommer utgå från nationell 

rätt men kommer beröra internationell rätt såsom Europeiska unionens stadga om de 

grundläggande friheterna och Förenta Nationernas konvention om barnets rättigheter till viss 

del.  

 

1.5 Disposition 

Efter arbetets inledning följer i andra avsnittet en grundläggande information om ämnet 

surrogatarrangemang, vad som krävs för att bli rättsliga föräldrar i Sverige samt en förklaring 

till vad de olika typerna av surrogatarrangemang innebär. 

 

I det tredje avsnittet redogörs för gällande rätt där en genomgång av rekvisiten i 

diskrimineringslagens direkta och indirekta diskriminering inför analysen ges, hur fader- samt 

moderskap fastställs med dagens lagar samt en granskning av praxis. Gällande praxis har högsta 

domstolen beviljat prövningstillstånd för det senaste fallet men har i skrivandets stund inte 

meddelat ett beslut. 

 

I avsnitt fyra redogörs för SOU 2016:11 samt svaret på denna från en remissinstans. 

 

Avsnitt fem behandlar olika vägar till föräldraskap för homosexuella såsom assisterad 

befruktning och adoption. Utöver detta granskas problematiken med adoption samt en kort 

redovisning på hur en surrogatprocess kan se ut ges. 

 

Avsnitt sex behandlar de allmänna, icke-juridiska, argument som finns när det gäller 

surrogatarrangemang där Ekman och Jönssons argument läggs fram. En genomgång av den 

enda djupgåendestudie som gjorts angående barn födda genom surrogatarrangemang samt 

medicinska artiklar och allmänna debatter behandlas också i detta avsnitt. 

 

I avsnitt sju ges en analys av det materialet som tagits fram och den är indelad i underrubriker 

för att tydliggöra de olika områden som uppsatsen berört. I analysen är avsikten att besvara de 

frågor som uppsatsen utgått ifrån.  

 

Avsnitt åtta avslutar uppsatsen med en sammanfattning och några avslutande ord. 
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2 Bakgrund  
2.1 Surrogatarrangemang 
2.1.1 Surrogatarrangemang och surrogatmoder 

Surrogatarrangemang innebär att en kvinna föder ett barn för någon annans räkning. Syftet med 

graviditeten är att kvinnan som bär barnet inte ska bli den rättsliga föräldern. I skrivande stund 

finns inga juridiska bestämmelser kring surrogatarrangemang i Sverige, men det kan ske genom 

privata överenskommelser. Ett surrogatarrangemang kan vara aktuellt för personer som inte kan 

bära sitt eget barn. Det är inte möjligt att få hjälp med assisterad befruktning på klinik i Sverige, 

om syftet är en överenskommelse om surrogatarrangemang. Surrogatarrangemang är inte 

reglerat men straffbart i Sverige vilket gör att det är en stor juridisk utmaning för alla parter om 

man väljer att gå tillväga på detta sätt.16  

Den kvinna som föder ett barn som tillkommit efter äggdonation blir med Sveriges 

lagstiftning alltid barnets juridiska förälder enligt 1:7 Föräldrabalken (1949:381), FB. I en del 

länder är det möjligt att överlämna vårdnaden och föräldraskapet från surrogatmodern till de 

tilltänka föräldrarna direkt vid genomförandet av ett surrogatarrangemang. I de länder som har 

sådana bestämmelser står det klart vem/vilka som är de juridiska föräldrarna till barnet. 

Problemet uppstår först vid kontakten med svensk lagstiftning då den tilltänkta modern inte 

rättsligt ses som barnets moder på grund av den oskrivna moderskapspresumtionen.17  

 

2.1.2 Rättsliga föräldrar i Sverige 

För att båda föräldrarna ska bli rättsliga föräldrar i Sverige krävs att barnet närståendeadopteras 

av den förälder som inte har en genetisk koppling. Om det är två män som får barn genom 

surrogatarrangemang ansöker den som saknar genetisk koppling om adoption. Om det är två 

kvinnor som fått barn genom surrogatarrangemang måste båda mödrarna adoptera trots att den 

ena kvinnan är genetisk moder.18 Den adoption som kvinnorna måste göra är en traditionell 

adoption som tar längre tid och inte den förenklade närståendeadoptionen.19 Det är här 

skillnaden ligger när det kommer till att fastställa föräldraskap. Den man vars spermier använts 

för att befrukta ägget kan genom bekräftelse, dom eller DNA-test fastställas som rättslig fader 

enligt 1:5 p.1 FB. Undantaget är om han är spermadonator i enlighet med genlagen stycke två 

samma lag. Den kvinna vars ägg använts kommer aldrig fastställas som rättslig moder på annat 

sätt än genom adoption. Först när adoptionen är genomförd har den tilltänkta, genetiska, modern 

en rättslig ställning och bandet med surrogatmodern kapas.20 Trots att ingen av dem bidragit till 

barnet genom samlag fastställs således faderskapet genom DNA-test medan den genetiska 

modern måste ta den betydligt längre vägen genom adoption. En process om adoption kan 

påbörjas tidigast två veckor efter att barnet har fötts och kräver surrogatmoderns samtycke 

likväl som spermadonatorns, om han är känd.21 

 

2.1.3 Partiellt och fullständigt surrogatmoderskap  

Partiellt surrogatmoderskap innebär att det är surrogatmoderns ägg som befruktas och att 

surrogatmodern i dessa fall lämnar bort sitt eget genetiska barn. Vid partiellt surrogatmoderskap 

                                                 
16 www.rfsl.se/foralder/att-bli-och-vara-foralder/surrogat/. 
17 A.a. 
18 Mägi, E., och Zimmerman, L., Stjärnfamiljejuridik, s. 190 f., samt det framgår även tydligt i föräldrabalkens 

4:e kapitel. 
19 Se avsnitt 2.2.3. för mer information om traditionell adoption. 
20 Mägi, E., och Zimmerman, L., Stjärnfamiljejuridik, s. 190 f. 
21 A.a. s. 191. 
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blir surrogatmodern både biologisk och genetisk mor. Den kvinna som tar emot barnet efter 

förlossningen blir barnets adoptivmor.22  

Vid fullständigt surrogatmoderskap genomgår surrogatmodern befruktning utanför 

kroppen23 med genetiskt material från de tilltänka föräldrarna eller från en donator. Vid 

fullständigt surrogatmoderskap har surrogatmodern ingen genetisk koppling till barnet men 

med moderskapspresumtionen blir hon barnets biologiska moder då hon föder det.24 

Surrogatmoderns motiv att ingå surrogatarrangemang kan variera och beroende på vad de 

har för motiv finns det olika vägar att gå.  

 

2.1.4 Kommersiellt och altruistiskt surrogatarrangemang  

Med kommersiellt surrogatarrangemang menas att det förekommer ekonomiska motiv och att 

den födande kvinnan får pengar i utbyte mot tjänsten. I kommersiella sammanhang får man en 

specifik ekonomisk ersättning utöver ersättningen för graviditeten.25 Vid många kommersiella 

arrangemang betalas dessutom en ersättning till den klinik som utför behandlingen och ibland 

även till den organisation som förmedlar kontakten.26  

Att handla altruistiskt är att handla osjälviskt utan att erhålla motprestation.27 Det kan dock 

förekomma ekonomisk ersättning även i altruistiska sammanhang men då för kostnader som är 

kopplade direkt till graviditeten såsom förlorad arbetsinkomst och andra omkostnader för 

graviditeten. Utöver kostnader kopplade direkt till graviditeten handlar altruistiskt 

surrogatarrangemang om att handla osjälviskt och att bära någon annans barn utan 

motprestation av den andra parten.28  

 

2.1.5 Processen för att bli föräldrar genom surrogatarrangemang 

För att få en överblick över hur ett surrogatarrangemang kan se ut har vi hämtat information 

från den nordiska verksamheten Nordic Surrogacy AB. De grundades 2016 med visionen att 

hjälpa ofrivilligt barnlösa med surrogatarrangemang utomlands och är en del av det 

internationella surrogat- och fertilitetsföretaget Tammuz.29 På uppdrag av Nordic 

Surrogacy har statistik angående surrogatarrangemang tagits fram av juristbyrån 

Napoleon Jurister AB. Resultatet rapporterades bland annat i programmet Uppdrag 

Granskning som sändes på SVT i september 2018.30 Statistiken de tagit fram visar att 

surrogatarrangemang är på väg att gå om internationella adoptioner i antal. Här följer en 

kort översiktlig redogörelse för hur ett surrogatarrangemang ser ut hos Nordic Surrogacy.31 

 

1. Inledningsvis ges en kostnadsfri rådgivning där information om programmen, 

processen och vilka länder som finns att välja på ges. Därefter väljer de tilltänkta 

föräldrarna det program och tidsplan som passar dem. 

2. Steg två är en fertilitetsutredning. Utredningen görs för att få fram information om 

de egna äggen och/eller spermierna kan användas. 

3. Val av surrogatmoder görs. Alla surrogatmödrar inom Tammuz har genomgått 

medicinska och psykologiska tester inför processen. 

                                                 
22 Jönsson, Kutte, Det förbjudna mödraskapet. En moralfilosofisk undersökning av surrogatmödraskap., s. 16. 
23 IVF eller provrörsbefruktning. 
24 Jönsson, Kutte, Det förbjudna mödraskapet. En moralfilosofisk undersökning av surrogatmödraskap., s. 16.  
25 www.rfsl.se/foralder/att-bli-och-vara-foralder/surrogat/. 
26 Prop. 2017/18:155 s. 39. 
27 Adrianson, Det kärleksfulla budskapet, s. 108.  
28 Assisterad befruktning- etiska aspekter, SMER rapport 2013:1 s. 156. 
29 www.nordicsurrogacy.se/om-tammuz-nordic-surrogat/. 
30 www.svt.se/nyheter/granskning/ug/antalet-barn-som-fods-med-surrogat-ser-ut-att-bli-fler-an-internationella- 

adoptioner samt SVTplay Uppdrag Granskning – De nya surrogatmödrarna. 
31 www.nordicsurrogacy.se/processen-hur-gar-det-till-med-surrogatmodraskap/. 
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4. I steg fyra sker befruktningen och embryot genomgår ett genetiskt test innan det 

kan implanteras i surrogatmodern. Syftet med testet är att fastställa embryots 

kvalité. 

5. Embryot implanteras. Innan det kan ske genomgår surrogatmodern flera tester vid 

kliniken för att säkerställa att inga problem uppkommit. 

6. Vid konstaterad graviditet får surrogatmodern mödravård genom hela graviditeten 

och en graviditetsplan upprättas.  

7. Födelse, födelsebevis och hemresa. Det kan skilja mellan hur respektive land 

hanterar dessa frågor, oftast anges en eller båda av de tilltänkta föräldrarna redan 

på födelsebeviset men undantag finns. Inför hemresan ansöker föräldrarna om ett 

pass för barnet.  

 

Beroende på vilket program de tilltänkta föräldrarna väljer finns det olika prisnivåer. För 

homosexuella kvinnor finns det endast ett alternativ medan homosexuella män har två 

alternativ. Det billigaste alternativet är det dock endast heterosexuella par som kan använda, 

nedan listas priserna för de länder som Nordic Surrogacy har avtal med.32 

 

Ukraina 

Ett surrogatprogram i Ukraina kostade 2018 från 452 000 kr inklusive alla 

förmedlingsavgifter. Hit kan endast heterosexuella par vända sig då 

surrogatprogrammen i Ukraina inte accepterar samkönade par eller ensamstående.  

 

USA 

Ett surrogatprogram i USA kostade 2018 från 633 000 kr inklusive alla 

förmedlingsavgifter. Surrogatprogrammet i USA tar emot alla oavsett om det gäller  

heterosexuella, homosexuella, ensamstående eller par.  

 

Albanien 

Ett surrogatprogram i Albanien kostade 2018 från 689 000 kr inklusive alla 

förmedlingsavgifter. Surrogatprogrammet i Albanien är främst framtaget för manliga 

homosexuella par och ensamstående män.  

 

2.2 Scenarion för homosexuella vid surrogatarrangemang 
2.2.1 Två olika scenarion vid surrogatarrangemang 

För att kunna påvisa skillnaderna som uppstår vid fastställandet av föräldraskap efter 

surrogatarrangemang följer här två scenarion, vilka senare kommer ligga till grund för analysen. 

Trots att det teoretiskt är samma bakgrund för surrogatarrangemangen skiljer det sig mycket 

när det kommer till fastställandet av föräldraskap.  

 

2.2.2 Scenario ett 

Två män åker utomlands för att genomföra ett surrogatarrangemang med ena mannen som 

spermadonator. Anledningen till att de valt surrogatarrangemang är att de vill att en av dem ska 

ha en genetisk koppling till deras blivande barn, den andra kommer att närståendeadoptera 

barnet efter hemkomsten. Ägget doneras av en anonym kvinna. Den genetiska fadern fastställs 

som rättslig fader i det land som barnet fötts och kan som rättslig förälder ansöka om pass till 

barnet inför hemresan. 

När de kommer tillbaka till Sverige med sitt barn påbörjar de processen om att fastställa 

faderskapet. Eftersom barnet är fött av en surrogatmoder utomlands ansöker den genetiska 

                                                 
32 www.nordicsurrogacy.se/hur-fungerar-surrogatprogrammen-och-surrogatmodraskap/. 
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fadern om fastställelse av faderskap i tingsrätten. Domstolen ska förklara en man vara far till 

ett barn om det är utrett att mannen är barnets far genom en genetisk undersökning enligt 1:5 

FB. När domen vunnit laga kraft underrättar domstolen Skatteverket vilken i sin tur registrerar 

faderskapet och folkbokför barnet från den dag domen vunnit laga kraft.33 

Domstolen kan även fastställa vårdnaden för den biologiske fadern om det inte finns ett 

utländsk vårdnadsavgörande som är giltigt i Sverige.34 Utöver domstolens fastställande kan 

vårdnaden tilldelas den biologiske fadern genom ett avtal med surrogatmodern, avtalet ska 

sedan godkännas av socialnämnden.35 Surrogatmodern registreras som rättslig moder, och 

normalt även vårdnadshavare, i svenska folkbokföringen. En anmälan om barnets flytt till 

Sverige måste därmed göras av modern. För att partnern till den genetiska fadern ska bli juridisk 

förälder krävs att surrogatmodern avsäger sig sitt föräldraskap och vårdnaden.36 När domstolen 

fastställt faderskap och ensam vårdnad för barnets biologiske fader kan denne sedan lämna 

samtycke till att partnern får adoptera. Ansökan om adoption lämnas till tingsrätten och när 

adoptionen är klar blir partnern barnets adoptivförälder och vårdnadshavare.37  

 

2.2.3 Scenario två 

Två kvinnor åker utomlands för att genomföra ett surrogatarrangemang, ena kvinnan donerar 

ägg för att en av dem ska ha en genetisk koppling till barnet. Fadern är en anonym donator. För 

att kunna ansöka om pass till barnet inför hemfärden fastställs den genetiska modern som 

rättslig förälder i det land där barnet fötts i enlighet med det landets lagar.38  

När paret återvänder till Sverige med sitt barn vill de fastställa moderskapet för den av dem 

som har en genetisk koppling. Till skillnad från fastställandet av faderskap finns ingen liknande 

process för moderskap. Den kvinna som föder barnet är rättslig moder utan undantag, den 

genetiskt kopplade kvinnan kan således inte bli rättslig moder genom fastställande av DNA.39 

Skälet till att Skatteverket inte kan godta en DNA-analys är på grund av att det endast kan 

påvisa släktskap medan moderskap enligt svensk rätt innebär att kvinnan som föder ett barn är 

dess rättsliga moder.40 För att de tilltänkta föräldrarna ska bli juridiska föräldrar krävs att båda 

ansöker om adoption hos tingsrätten, trots att ena kvinnan är genetisk moder.41 Processen för 

att adoptera är betydligt längre än processen gällande fastställande av faderskap och i vissa fall 

kan det ta lång tid innan adoptionen är klar. Utöver adoptionsprocessen åligger det 

socialnämnden att göra en faderskapsutredning enligt 2:1 FB, då donatorn är okänd kan de 

komma att lägga ner utredningen i enlighet med 2:7 FB.  

Domstolen ska först pröva om de formella förutsättningarna är uppfyllda och utreda om 

adoptionen är lämplig, enligt 4:2 FB. En förutsättning för att domstolen ska godkänna 

adoptionen är att det måste vara till barnets bästa i enlighet med 4:1 FB.  I enlighet med 4:14 

FB ska rätten ge socialnämnden i uppdrag att göra en adoptionsutredning och den riktar främst 

in sig på att kontrollera om de tilltänkta föräldrarna har kunskap om vad en adoption innebär, 

om de har god hälsa både fysiskt och psykiskt samt om de kan tillgodose ett barns behov. Vid 

lämplighetsbedömningen ska alla omständigheter beaktas och barnets bästa ska vara 

utgångspunkten enligt 4:1 FB. Utöver barnets bästa ska hänsyn tas till de tilltänkta föräldrarnas 

intressen likväl som surrogatmoderns.42 Vidare krävs att surrogatmodern lämnar sitt samtycke 

                                                 
33 www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/330255.html. 
34 www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2019.3/365049.html. 
35 A.a. 
36 A.a. 
37 A.a. 
38 A.a. 
39 A.a. 
40 www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/330259.html. 
41 A.a. 
42 Kuttenkeuler, A., Föräldrabalken (1949:381) kommentaren till 4 kap 2 §, Karnov. 
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till adoptionen enligt 4:8 FB, men samtycke kan inte lämnas direkt vid födseln, utan det krävs 

att modern återhämtat sig tillräckligt efter barnets födelse, enligt 4:9 FB. Först när adoptionen 

är godkänd är den genetiska modern och hennes partner rättsliga föräldrar. En adoption i 

Sverige ger barnet samma juridiska ställning som om det vore fött inom familjen och i samband 

med att adoptionen godkänts upphör de juridiska banden med barnets biologiska familj.43 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
43 http://mfof.se/internationella-adoptioner/att-adoptera/Adoptionsbeslutet/. 
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3 Gällande rätt 
3.1 Lagstiftning och praxis 
Inledningsvis i detta kapitel kommer grundläggande lagstiftning att framföras för att sedan 

närmare redogöra för lagstiftning som kan beröra surrogatarrangemang. Praxis kommer också 

redogöras för att exemplifiera gällande rätt i praktiken. Syftet med detta är att lyfta upp gällande 

rätt i ämnet. 

 

3.2 Lika inför lagen 

Sverige har, förutom diskrimineringsgrunderna som stadgas i diskrimineringslagen (2008:567), 

DL, införlivat människovärdesprincipen i 1:2 regeringsformen (1974:152), RF och principen 

om allas likhet inför lagen i 1:9 RF. 

 

1:2 RF stadgar: 

 

” Den offentliga makten ska utövas med respekt för alla människors lika värde och för 

den enskilda människans frihet och värdighet.” 

 

1:9 RF stadgar: 

 

”Domstolar samt förvaltningsmyndigheter och andra som fullgör offentliga 

förvaltningsuppgifter ska i sin verksamhet beakta allas likhet inför lagen samt iaktta 

saklighet och opartiskhet.” 

 

Den första principen grundas på att alla människor har samma värde, ingen ska behandlas 

annorlunda, människan är fri och har sin värdighet. Den andra paragrafen innebär kortfattat att 

alla är lika inför lagen samt att lika fall skall behandlas lika. Det innebär dock inte att alla beslut 

ska vara lika, utan principen innebär att i de fall de sakliga förutsättningarna är lika ska 

bedömningen göras på samma sätt, det vill säga att lika behandlas lika och e contrario olika 

behandlas olika. 

I Europeiska unionens stadga om de grundläggande friheterna återfinns principen om likhet 

inför lagen i artikel 20 och diskrimineringsförbudet framgår av artikel 21:  

 

”All diskriminering på grund av bland annat kön, ras, hudfärg, etniskt eller socialt 

ursprung, genetiska särdrag, språk, religion eller övertygelse, politisk eller annan 

åskådning, tillhörighet till nationell minoritet, förmögenhet, börd, funktionshinder, 

ålder eller sexuell läggning ska vara förbjuden.” 

 

I artikel 7 i FN:s konvention om mänskliga rättigheter stadgas att: 

  

”Alla är lika inför lagen och är berättigade till samma skydd av lagen utan 

diskriminering av något slag. Alla är berättigade till samma skydd mot alla former av 

diskriminering som strider mot denna förklaring och mot varje anstiftan till sådan 

diskriminering.” 

 

Detta innebär att alla har rätt till sina mänskliga rättigheter och om någon försöker ta ifrån en 

dessa ska myndigheter träda in för att skydda dem.  
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3.3 Diskrimineringslagen 
3.3.1 Diskrimineringslagens syfte 

Diskrimineringslagen har i syfte att motverka diskriminering och främja lika rättigheter och 

möjligheter oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion 

eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder enligt 1:1 DL. 

För att en händelse ska bedömas som diskriminerande måste fyra villkor vara uppfyllda:44 

 

1. Det ska gälla en händelse eller situation som missgynnar eller kränker en person.  

2. Missgynnandet eller kränkningen ska ha samband med minst en av 

diskrimineringsgrunderna (till exempel kön eller sexuell läggning).  

3. Händelsen ska handla om någon av de sex formerna av diskriminering som finns i 

lagen. 

4. Händelsen ska ha ägt rum inom något av de samhällsområden där lagen gäller. 

 

Direkt och indirekt diskriminering stadgas i 1:4 DL. Om olika regler tillämpas i jämförbara 

situationer talar man om direkt diskriminering och när samma regel tillämpas i olika situationer 

talar man om indirekt diskriminering.45  

 

3.3.2 Direkt diskriminering  

Med direkt diskriminering menas att någon missgynnas genom att behandlas sämre än någon 

annan behandlas, har eller skulle ha behandlats i en jämförbar situation om missgynnandet har 

ett samband med någon av diskrimineringsgrunderna. Om någon försätts i ett sämre läge som 

medför en skada, nackdel eller en faktisk förlust anses detta som missgynnande.46 

För att avgöra om ett missgynnande föreligger jämför man om personen behandlats sämre 

än någon annan person skulle ha gjorts i en liknande situation. Jämförelsen kan även göras 

utifrån de normer som finns vid ett visst sammanhang.47 Om det inte finns någon verklig person 

att jämföra med kan jämförelsen göras utifrån en hypotetisk situation.48 Det ska även finns ett 

orsakssamband mellan missgynnandet och den diskrimineringsgrund som avses.49 

 

3.3.3 Indirekt diskriminering 

Indirekt diskriminering innebär att någon missgynnas genom tillämpningen av en bestämmelse, 

ett kriterium eller ett förfaringssätt framstår som neutralt men som särskilt missgynnar personer 

utifrån någon av diskrimineringsgrunderna. Vid indirekt diskriminering måste en jämförelse 

göras mellan de grupper som är aktuella, hypotetiska jämförelsepersoner får inte användas.50 

Det finns ett visst utrymme för undantag och det är om bestämmelserna, kriterierna eller 

förfaringssätten kan motiveras med att målet är viktigt samt att åtgärderna är nödvändiga för att 

uppnå det.51 Det ska göras en intresseavvägning i frågan för att bedöma om en visst förfarande 

ska anses tillåtet eller inte. Om en åtgärd har negativa effekter för en viss grupp måste det 

grundas i ett berättigat syfte. Syftet i sig måste vara värt att skydda och i sig vara tillräckligt 

viktigt för att ges företräde framför principen om icke-diskriminering. Utöver att syftet måste 

vara objektivt godtagbart måste medlet för att uppnå syftet vara lämpligt och nödvändigt.52 Det 

                                                 
44 www.do.se/globalassets/stodmaterial/faktablad-om-diskriminering-do.pdf. 
45 Prop. 2007/08:95 s. 96. 
46 Persson Härneskog, G., Diskrimineringslagen (2008:567), kommentaren till 1 kap. 4 §, Karnov. 
47 A.a. 
48 www.do.se/om-diskriminering/vad-ar-diskriminering/direkt-och-indirekt-diskriminering/. 
49 Prop. 2007/08:95, s. 98 f. 
50 A.a. s. 491. 
51 A.a. s. 103.  
52 A.a. s. 491. 
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framgår även av förarbetena att nationella regler som är avsedda att tillgodose syften som är 

viktiga för samhället inom landets social- eller sysselsättningspolitik godtas som undantag.53 

 

3.3.4 Kön 

I 1:5 DL finns definitionerna för vad som menas med respektive diskrimineringsgrund. Första 

punkten stadgar att kön innebär att någon är kvinna och man och av femte punkten framgår det 

att sexuell läggning innefattar homosexuella, bisexuella och heterosexuella. 

Könsdiskriminering är troligtvis den diskrimineringsgrund som undersökts mest i Sverige och 

det drabbar både kvinnor och män.54 Könsdiskrimineringsförbuden är tänkt att ge rättvisa i det 

enskilda fallet och innefattar direkt diskriminering, indirekt diskriminering, trakasserier på 

grund av kön och sexuella trakasserier.55 

 

3.4 Föräldrabalken  
När ett barn föds ska föräldraskapet som huvudregel fastställas. Detta framgår både av 

barnkonventionen och av FB. En viktig anledning är att det är både socialt och psykologiskt 

viktigt att veta sitt ursprung.56 Utöver detta är fastställandet av föräldraskapet viktigt på grund 

av de rättigheter och skyldigheter som är knuta till det.57 Utgångspunkten för FB är relationen 

mellan barnet och de rättsliga föräldrarna. Reglerna tar främst sikte på vårdnad, umgänge och 

underhåll.58 Det finns två rättsliga presumtioner när det gäller fastställande av föräldraskap. 

Den första presumtionen är för den födande kvinnans moderskap och den andra är för hennes 

äkta makes faderskap.59  

 

3.4.1 Mater semper certa est 

Gällande moderskap är modern alltid säker, ”mater semper certa est”, och modern är den som 

förlossningen utvisar, ”mater est quam gestatio demonstrat”. Det föreligger i svensk rätt 

således en oskriven presumtion att den kvinna som föder ett barn också är dess mor, även 

genetiskt.60 Dock är fallet inte alltid så på grund av modern medicinsk reproduktionsteknik och 

moderna relationsformer. Det stadgas i svensk rätt att den födande kvinnan betraktas som 

barnets rättsliga mor om barnet tillkommit genom äggdonation, 1:7 FB.61 Denna regel infördes 

i samband med att äggdonationer tilläts i Sverige 2002.62  

Är föräldrarna gifta i ett homosexuellt äktenskap föreligger en rättslig presumtion för den 

födande kvinnans makas föräldraskap men den är inte automatisk som vid heterosexuella par. I 

sådana fall ska istället föräldraskapet för den födande kvinnans maka fastställas genom 

bekräftelse eller dom, enligt 1:9 FB. Är det barn som tillkommit genom samlag eller 

spermadonation på annat sätt än i enlighet med genlagen är den rättsliga utgångspunkten att det 

är faderskapet för mannen som genomfört samlaget eller donerat sperman som ska fastställas. 

Om barnet däremot tillkommit genom assisterad befruktning i enlighet med genlagen baseras 

det rättsliga föräldraskapet på en viljeakt. Det vill säga det skriftliga samtycket till assisterad 

befruktning för den födande kvinnan som lagen kräver av hennes make, maka eller sambo, 

såvida hon inte är ensamstående.63  

                                                 
53 A.a. samt AD 2005 nr 87. 
54 www.do.se/om-diskriminering/skyddade-diskrimineringsgrunder/kon-som-diskrimineringsgrund/. 
55 Prop. 2007/08:95 s. 65. 
56 SOU 1997:116 s. 21.  
57 Mägi, E., och Zimmerman, L., Stjärnfamiljejuridik, s. 169. 
58 A.a. 
59 Schiratzki, J., Barnrättens grunder, s. 59. 
60A.a. 
61 A.a. s. 59 f. 
62 Singer, Föräldrabalken (1949:381) kommentaren till 1 kap. 7 §, Karnov. 
63 Schiratzki, J., Barnrättens grunder, s. 55. 
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Om ett barn tillkommit genom äggdonation som står i strid med genlagens bestämmelser 

påverkar detta inte fastställandet av det rättsliga moderskapet på grund av 

moderskapspresumtionen men situationen blir mer komplex när den som inte fött barnet 

genetiskt har en koppling till föräldraskapet. Det är i sådana fall som presumtionen gör det 

problematiskt för surrogatarrangemang. Förbudet mot surrogatarrangemang upprätthålls 

genom att surrogatvärdens rättigheter ges företräde framför äggdonatorns.64   

 

3.4.2 Pater est quem nuptiae demonstrant 

Enligt 1:1 FB är fadern den äktenskapet utpekar, ”pater est quem nuptiae demonstrant”.65 

Faderskapspresumtionen omfattar inte barn som tillkommit efter skilsmässa då det är ovanligt 

att den tidigare äkta mannen avlat barnet.66 Faderskap kan också fastställas genom 

faderskapsbekräftelse, enligt 1:4 FB. Detta innebär att en skriftlig bekräftelse bevittnas av två 

personer och som bekräftas av modern och socialstyrelsen.67 Om någon part vägrar att ge sitt 

godkännande ska faderskapet istället bekräftas genom dom.68 I de fall faderskapet ska bekräftas 

genom dom är det reglerna i 1:5 FB som styr och dessa är: 

 

1. det genom en genetisk undersökning är utrett att mannen är barnets far, 

2. det är utrett att han har haft samlag med barnets mor under den tid då barnet kan 

ha tillkommit och det med hänsyn till samtliga omständigheter är sannolikt att 

barnet har tillkommit genom samlaget, eller 

3. det är utrett att en insemination eller befruktning utanför kroppen har utförts med 

hans spermier under den tid då barnet kan ha tillkommit och det med hänsyn till 

samtliga omständigheter är sannolikt att barnet har tillkommit genom 

behandlingen. 

 

Bevisningen i dessa fall är nästan uteslutande grundad på DNA-analyser, men i de fall DNA 

inte kan analyseras används de äldre bevisreglerna.69 I de flesta kommuner i Sverige handlägger 

socialnämnden faderskapsfrågor då de är skyldiga att utreda vem som är far till ett barn. 

Socialnämnden ska se till att faderskap fastställs om barnet bor i Sverige enligt 2:1 FB och det 

ska även ske skyndsamt enligt 2:8 FB.70  

Vid assisterad befruktning anses mannen vara barnets fader om de var gifta eller bodde 

tillsammans och att denne samtyckt till behandlingen. Samtycke kan, i de fall behandlingen 

görs utomlands, lämnas muntligen istället för skriftligen.71 Utgångspunkten i genlagen är att 

om kvinnan är gift eller sambo får det befruktade ägget endast införas om maken eller sambon 

samtyckt till det, enligt 7:3 GenL. Den som lämnat samtycke ska anses som barnets far eller om 

det är en kvinna anses hon vara barnets förälder.  

 

 

 

 

 

                                                 
64 Se fall NJA 2006 s. 505 i avsnitt 3.4.1. 
65 Schiratzki, J., Barnrättens grunder, s. 59. 
66 Prop. 1975/76:170 s. 132.  
67 Mägi, E., och Zimmerman, L., Stjärnfamiljejuridik, s. 177. 
68 A.a. s. 178. 
69 A.a. s. 179. 
70 www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/330255.html. 
71 Prop. 2001/02:89 s. 58. 
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3.4.3 Omvårdnad, trygghet och god fostran 

I 6:1 FB framgår: 

 

”Barn har rätt till omvårdnad, trygghet och en god fostran. Barn skall behandlas med 

aktning för sin person och egenart och får inte utsättas för kroppslig bestraffning eller 

annan kränkande behandling.” 

 

Denna paragraf är starkt kopplat till barnets bästa och den innebär att barnet har rätt att få sina 

behov av omvårdnad uppfyllda, där räknas både materiella samt psykiska behov in. Rätten till 

trygghet grundar sig i att barnet ska växa upp i en stabil familj där det finns någon att lita på. 

God fostran innebär att barnet känner en samhörighet med familjen och att barnet ges möjlighet 

att utvecklas.72 

 

3.5 Praxis 
3.5.1 NJA 2006 s. 505  

Bakgrund 

Rättsfallet NJA 2006 s.505 handlar om en kvinna som har ansökt om att få adoptera sin makes 

barn. Barnet är sökandes och hennes makes genetiska barn men har fötts genom 

surrogatarrangemang. Sökandes make samtyckte i tingsrätten till adoptionen men överklagade 

tingsrättens beslut att meddela tillstånd till denna och återkallade sitt samtycke. Frågan gäller 

om återkallelsen skall medföra att adoptionsansökan avslås.  

 

Tingsrättens bedömning 

K.T.N. ansökte vid tingsrätten om att få adoptera N.T. som föddes 2002 och är dotter till hennes 

make C.T. Maken, som var ensam vårdnadshavare för N.T., samtyckte till adoptionen. 

Socialnämnden tillstyrkte ansökningen. Tingsrätten lämnade beslut den 24 mars 2004 att KT.N. 

får tillstånd att som adoptivbarn anta N.T.  

 

Hovrättens bedömning 

C.T. överklagade tingsrättens beslut i hovrätten och yrkade att hovrätten skulle lämna 

adoptionsansökningen utan bifall. Han yrkade vidare att hovrätten skulle förordna att beslutet 

fick verkställas utan hinder av att det inte vunnit laga kraft. Till stöd för överklagandet anförde 

han att han inte samtycker till adoptionen längre. K.T.N. bestred ändring.  

K.T.N. yrkade att hovrätten skulle undanröja beslutet om återkallelse av försutten tid. Vidare 

yrkade hon att hovrätten skulle inhämta yttrande från Socialstyrelsen och socialnämnden samt 

att hovrätten skulle förordna ett ombud för N.T. Hovrätten framförde att de lagligen inte kan 

pröva K.T.N:s yrkanden om undanröjande av hovrättens beslut om återställande av försutten tid 

och därför avvisade hovrätten denna del av yrkandet. Hovrätten avvisade även yrkandet 

gällande ombud för N.T. då det saknade laga stöd. Rätten fann inte skäl att inhämta yttranden i 

ärendet från Socialstyrelsen eller socialnämnden och avslog därför yrkandet.  

Hovrätten framför att makar får inte adoptera annat än gemensamt, 4:3 FB men att ena maken 

får med den andres samtycke adoptera dennes barn eller adoptivbarn eller eget barn. C.T. som 

är make till K.T.N. och N.T:s far tillika vårdnadshavare har återkallat sitt samtycke till 

adoptionen. Tillstånd till adoption kan inte ges utan hans samtycke och därav saknas således 

lagliga förutsättningar för att bifalla adoptionsansökan. Hovrätten upphäver därför tingsrättens 

dom och K.T.N:s adoptionsansökan ska avslås.  

 

                                                 
72 Walin, G., Vängby, S., Singer, A., Jänterä-Jareborg, M., Föräldrabalken (1949:381) kommentaren till 6 kap. 1 §, 

Zeteo. 
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Högsta domstolens bedömning 

K.T.N. överklagande och yrkade att HD skulle med ändring av hovrättens beslut lämna denne 

tillstånd att som adoptivbarn anta N.T. Hon yrkade vidare att hon skulle förklaras vara moder 

till N.T. varpå C.T. bestred ändring 

HD framför att enligt svensk rätt får befruktning utanför kroppen ske endast i de fall som 

anges i lagen om befruktning utanför kroppen. Surrogatarrangemang ingår inte bland de fall 

som är tillåtna enligt lagstiftningen och lagstiftaren anser att surrogatmoderskap inte är etiskt 

försvarbart och därför inte ska tillåtas.73 HD framför att med stöd i moderskapspresumtionen är 

kvinnan som fött N.T. ansetts vara N.T:s moder. Enligt 4:3 FB får en make adoptera den andre 

makens barn endast med dennes samtycke. HD framför även ett rättsfall74där det framgår att ett 

beslut om adoption skall upphävas av högre rätt om en förälder, vars samtycke krävs och som 

lämnat samtycke, överklagar beslutet och förklarat att samtycket återkallas. Omständigheterna 

i rättsfallet jämfört med NJA 2006 s. 505 skiljer sig men rättsfallet som HD framförde ger 

uttryck för en grundläggande princip. Principen innebär att samtycke skall föreligga vid den 

tidpunkt när adoptionsansökningen prövas. HD menar att det inte finns förutsättningar att 

frångå principen och får anses förenlig med 1989 års FN-konvention om barnets rättigheter.  

Adoptionsansökan skall således avslås.  

 

3.5.2 Mål nr Ö 3462/18 

En annan situation som kan uppstå är när man genomgår ett surrogatarrangemang utomlands, 

exempelvis USA, och vill få föräldraskapet fastställt i Sverige. Detta fall kommer att framföras 

som ett exempel där man vill godkänna en utländsk dom om att fastställa moderskapet. Fallet 

har fått PT till HD men inget beslut har ännu kommit.  

 

Bakgrund 

Parterna i fallet är kärande E.L. och svarande C.B. Saken gäller ansökan om 

verkställighetsförklaring av utländskt avgörande gällande föräldraskapet i 

surrogatarrangemang. A.L. föddes den 31 augusti 2015 i USA genom surrogatarrangemang. 

Pappan till A.L. är J.O. Spermierna och ägg från en donator planterades efter 

provrörsbefruktning in i C.B:s livmoder. Genom dom den 24 juni 2015 av Californiens Superior 

Court har E.L förklarats vara mor till det barn som skulle komma att födas, dvs. A.L. Attunda 

tingsrätt avslog ansökan från E.L. om att få tillstånd att adoptera A.L.  

 

Tingsrättens bedömning 

Tingsrätten bedömer att A.L. riskerar, utan att själv kunna påverka det, att hamna i en situation 

där kvinnan som han ser som sin mor i det land han har sin hemvist inte erkänts som hans mor. 

Tingsrätten finner detta djupt otillfredsställande.  Tingsrätten konstaterar att det saknas lagstöd 

för att bifalla E.L:s ansökan om att den amerikanska domen om moderskap ska förklaras gälla 

i Sverige. Tingsrätten menar att det heller inte finns praxis som ger stöd i detta fall. Tingsrätten 

framför även att Europadomstolens praxis inte ger stöd för att det skulle strida mot E.L:s eller 

A.L:s rätt till respekt för deras familje- eller privatliv, att inte bifalla E.L:s ansökan om att det 

amerikanska avgörandet ska förklaras gälla i Sverige. Tingsrätten konstaterar att undersöka om 

det finns annan möjlighet att på annat sätt förklara E.L. vara mor till A.L. även i Sverige kan 

inte prövas inom ramen för detta ärende. Tingsrätten avslår därför E.L:s ansökan. 

E.L. överklagar domen och yrkar på att hovrätten ska förklara att den amerikanska domen 

är gällande i Sverige. Hon yrkar även att hovrätten ska inhämta yttrande från C.B.  

                                                 
73 Prop. 2001/02:89 s. 55.  
74 NJA 1973 s. 62. 



 23 

 

Hovrättens bedömning 

Hovrätten meddelar prövningstillstånd och avslår överklagandet. Hovrätten instämmer med 

tingsrättens bedömning att det saknas lagstöd i både lag och praxis. Artikel 8 i 

Europakonventionen stadgar att var och en har rätt till respekt för sitt privat- och familjeliv. En 

inskränkning i dessa rättigheter får endast ske i de fall det finns stöd i lag och ett legitimt syfte 

samt är nödvändigt i ett demokratiskt samhälle för att säkerställa det aktuella syftet. Hovrätten 

anför att mater est-principen gäller i Sverige vilket innebär att kvinnan som bär barnet är barnets 

rättsliga mor. Hovrätten framför även internationella mål75 som grund för sin argumentation. 

Hovrätten konstaterar att A.L. har varit bosatt hos E.L. sedan födseln och att det inte finns 

något som tyder på att de skulle separeras av myndigheterna pga. sin situation. Hovrätten menar 

att även om E.L inte är A.L: s rättsliga mor föreligger en familjerelation mellan dem som liknar 

andra familjers. Hovrätten anför vidare att det bör finnas utrymme för E.L. att under 

omständigheterna bli rättslig vårdnadshavare för A.L. med stöd av familjelagstiftningen, t.ex. 

på talan av socialnämnden enligt 6:8 FB. Detta skulle innebära att den familjerelation som redan 

finns säkerställdes rättsligt. Hovrätten bedömer mot bakgrund av de begränsade praktiska 

konsekvenserna, som ett icke erkännande av domen de facto innebär för A.L. och E.L:s 

familjeliv att det inte står i strid med rätten till respekt för familjeliv enligt art. 8 

Europakonventionen. Sammanfattningsvis bedömer hovrätten att det saknas lagstöd för att 

erkänna den aktuella domen i Sverige och att det vid jämförelse med Europadomstolens praxis 

och utifrån omständigheterna i fallet är förenligt med art. 8 att vägra erkänna domen.  

Hovrätten avslår överklagandet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
75 Mennesson och Labassee. 
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4 SOU 2016:11 

4.1 SOU 2016:11 Olika vägar till föräldraskap 
Under den senaste 15-årsperioden har frågan om surrogatarrangemang varit föremål för flera 

riksdagsmotioner. I de flesta fall har det handlat om att utreda legalisering men även motioner 

om ett tydligt avståndstagande har förekommit.76 I följande avsnitt 4.1. redogörs för 

utredningen och dess slutsats och i 4.2. redogörs för remissinstansen SMER:s svar. 

Syftet med utredningen var huruvida det ska vara lagligt med altruistiska 

surrogatarrangemang och för att belysa problematiken har utredningen valt att starta med 

problemen vid kommersiellt surrogatarrangemang. Utredningen kom fram till att kommersiella 

surrogatarrangemang inte är acceptabla samt att samhället bör motverka detta. 

Ställningstagandet mot kommersiella surrogatarrangemang är tongivande för den fortsatta 

diskussionen i utredningen.77 De är två huvudargument som lyfts fram och det första rör risken 

för skada och lidande för de inblandade parterna. Det andra argumentet rör risken för en 

försämrad kvinnosyn samt att surrogatarrangemang skulle strida mot den så kallade 

människovärdesprincipen.78 Människovärdesprincipen är en av de etiska grundläggande 

principerna och innebär att alla människor har vissa fundamentala rättigheter som ska 

respekteras och att alla människor är lika mycket värda.79 Denna princip har i svensk rätt 

stadgats i 1:2 RF. 

Vidare konstateras i utredningen att det råder en samsyn, både internationellt och i Sverige, 

om att människokroppen och dess delar inte får ge upphov till vinning. Det framgår bland annat 

i EU:s rättighetsstadga, Europarådets biomedicinkonvention och i genlagen.80 De menar att det 

skulle framstå som inkonsekvent av regeringen att tillåta kommersiella surrogatarrangemang 

samtidigt som det är förbjudet att handla med organ.81 

Vad gäller altruistiska surrogatarrangemang är det framförallt problematiken i att inte veta 

om det verkligen föreligger ett samtycke eller om surrogatmodern har blivit pressad att 

genomföra arrangemanget. Vidare framgår det av utredningen att det kan föreligga en viss risk 

för exploatering av kvinnor om altruistiska surrogatarrangemang blir lagliga i Sverige samt att 

kommersiella surrogatarrangemang förtäcks som altruistiska. Utredarna menar att om 

altruistiska arrangemang blir lagliga här kan det i sin tur bidra till att fler åker utomlands för att 

genomföra ett kommersiellt surrogatarrangemang. Utredningen menar att de personer som inte 

kvalificerar sig för ett altruistiskt arrangemang i Sverige kan då anse sig ha rätt att genomföra 

surrogatarrangemanget i något annat land där de godkänns.82 

Om Sverige skulle tillåta altruistiska surrogatarrangemang skulle det innebära att samhället 

accepterar något nytt, nämligen att skilja på det rättsliga och det biologiska föräldraskapet. 

Utredningen anser att det kan tänkas leda till att det i framtiden även blir acceptabelt med 

kommersiella surrogatarrangemang, något utredningen tydligt klargjort att så inte är önskvärt. 

Att graviditeten skiljs från moderskapet kan också leda till en teknifierad syn på människan och 

av fortplantningsprocessen.83 Sett till principen om barnets bästa samt att det finns få studier 

som gjorts på barn efter surrogatarrangemang vet man inte idag hur dessa barn kommer att må 

i framtiden. Risken för att barnet far illa om de tilltänkta föräldrarna ångrar sig anses vara 

uppenbar, detta är en risk som inte är värd att tas.84 Sammantaget talar dessa argument mot att 

                                                 
76 SOU 2016:11 s. 367 f.  
77 A.a. s. 378. 
78 A.a. s. 379. 
79 www.smer.se/etik/manniskovarde-och-manniskosyn. 
80 SOU 2016:11 s. 30. 
81 A.a. s. 384. 
82 A.a. s. 392 ff. 
83 A.a. s. 397. 
84 A.a. s. 446. 
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altruistiska surrogatarrangemang ska legaliseras och bör således inte tillåtas inom den svenska 

hälso- och sjukvården.85 

Efter att utredningen gjorts presenterades underlaget i form av prop. 2017/18:155 där 

regeringens allmänna utgångspunkt presenterades såsom:  

 

”Det bör inte genomföras författningsändringar i syfte att underlätta för svenska 

medborgare att genomgå surrogatarrangemang i utlandet.”86  

 

De flesta remissinstanserna delade bedömningen eller invände inte mot den. De remissinstanser 

som hade invändningar var RFSL, Riksförbundet för sexuell upplysning (RFSU), Föreningen 

för surrogatmödraskap samt SMER. De var alla kritiska till att det saknades en lösning på de 

rättsliga problem som kan uppstå för ett barn som tillkommit genom surrogatarrangemang i 

utlandet och att detta inte är förenligt med barnets bästa.87 Endast Sveriges kvinnolobby 

förordade ett förbud mot surrogatarrangemang något som inte behandlades i detta ärende.88 Vad 

gäller fastställande av faderskap konstaterar regeringen att utländska fastställelser gäller i 

Sverige.89  

 

4.2 Statens medicin-etiska råd 
SMER är ett organ vars uppgift är att belysa medicinsk-etiska frågor, främst ur ett 

samhällsperspektiv. I rådet ingår förutom en ordförande, elva sakkunniga samt åtta företrädare 

för de politiska partierna. En del av de frågor som lade grunden för att SMER inrättades var 

bland annat dödsbegreppet, genetisk integritet samt befruktning utanför kroppen. Alla dessa 

utredningar startades i början av 1980-talet och påvisade behovet av etiska analyser. Under de 

senare åren har flera europeiska länder tagit efter modellen men Sverige är enda landet som 

involverar de politiska partierna.90 

Rapporten Assisterad befruktning - etiska aspekter som SMER tagit fram publicerades år 

2013 och blev utgångspunkten för den kommande utredningen.91 Utredningen skulle granska 

frågor kring surrogatarrangemang vilket skulle ske skyndsamt och inkludera både juridiska och 

etiska aspekter samt ta hänsyn till internationella förhållanden menade riksdagen.92  Det fanns 

några specifika punkter som utredningen skulle granska närmare, bland dessa fanns till 

exempel:93 

 

• utredningen skulle granska hur den föräldraskapsrättsliga regleringen skulle ändras 

om surrogatarrangemang tilläts i Sverige, 

• utredningen skulle analysera gällande regelverk och granska vad tillämpningen av 

detta innebar för de barn som tillkommit genom surrogatarrangemang,  

• utredningen skulle ta ställning till om det ska införas särskilda regler för de barn 

som tillkommit genom surrogatmoderskap utomlands. 

 

Den sista punkten var för att säkerställa att de barn som tillkommit genom surrogatarrangemang 

utomlands inte hamnade i en utsatt situation, juridiskt eller på annat sätt. Oavsett om 

surrogatarrangemang skulle komma att tillåtas i Sverige eller inte ansågs det viktigt att svenska 

                                                 
85 A.a. s. 385. 
86 Prop. 2017/18:155 s. 39. 
87 A.a. s. 39 f. 
88 A.a.  
89 A.a. s. 43. 
90 www.smer.se/om-smer. 
91 SMER rapport 2013:1 - Assisterad befruktning- etiska aspekter. 
92 Dir. 2013:70 s. 3. 
93 A.a. s. 11 ff. 
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myndigheter hade tydliga regler och kunskap om företeelsen.94 

Betänkandet Olika vägar till föräldraskap skickades till SMER på remiss för granskning. 

Rådet konstaterar att det inte framkommit mycket nytt sedan den förra utredningen från år 

2012–2013. Frågan om möjligheten att skapa ett regelverk för surrogatarrangemang är inget 

rådet tar upp utan de fokuserar på de etiska och moraliska aspekterna.95 

Utredningen har främst utgått från de problem som kan uppstå vid kommersiella 

surrogatarrangemang när de fastslagit att altruistiska arrangemang inte går att reglera på ett 

lämpligt sätt, SMER kommenterar i sin remiss att det inte förs några resonemang om 

konsekvenserna att inte reglera altruistiska surrogatarrangemang. Det finns flera europeiska 

länder som tillåter altruistiska arrangemang men ingen av dessa länders erfarenhet finns med i 

utredningen. Rådet anser att detta borde ha redovisats i betänkandet främst på grund av att det 

är just altruistiska surrogatarrangemang som utredningen ska ta ställning till.96 

 

4.2.1 Barnets bästa 

Enligt utredningen är det inte klarlagt vilka risker som finns för de barn som föds genom 

surrogatarrangemang, varken på kort eller lång sikt. På grund av detta kan det inte med säkerhet 

sägas att det är förenligt med principen om barnets bästa och är ytterligare ett skäl till att inte 

tillåta surrogatarrangemang. Rådet gör dock en annan bedömning då det inte finns något som 

indikerar på att barn födda av en surrogatmoder skulle ha en sämre utveckling än andra barn. 

De studier som har gjorts visar ingen ökad risk vare sig psykologisk eller medicinsk varpå rådet 

drar slutsatsen att altruistiska surrogatarrangemang kan vara möjligt.97 

 

4.2.2 Påtryckningar och risken för kommersialisering 

I betänkandet ”Olika vägar till föräldraskap” är det främst två argument som vägs mot varandra. 

Konflikten står mellan: 

 

1. kvinnans rätt till självbestämmande och 

2. risken att någon ställer upp på grund av yttre påtryckningar eller inre tvång 

 

Utredningen menar att det inte går att säkerställa att surrogatmodern gör detta av fri vilja, om 

det förekommer påtryckningar eller om det finns ekonomiska motiv.98 

Rådets kommentar till detta är att utredningen istället borde hade diskuterat frågan om 

sannolikheten att de kvinnor som inte vill vara surrogatmödrar inte skulle hittas vid den 

bedömning som ska göras innan hon godkänns. Vidare konstaterar rådet att det finns en stark 

tradition av altruism inom sjukvården i Sverige. Ett exempel på detta är organdonationer, där 

det i många fall handlar om liv eller död för mottagaren och att i dessa situationer kan antas att 

givaren känner ett så kallat inre tvång att hjälpa. Denna typen av altruistiska argument kan 

tillämpas även på surrogatarrangemang, enligt rådet.99 

 

4.2.3 Negativ kvinnosyn och att barn kan skadas 

Risken för att kvinnor anses som en handelsvara är något som utredningen ser som oroande och 

att detta inte är något som är önskvärt i samhället. Denna slutsats är spekulativt och att 

argumentet istället vilar på en traditionell kvinnosyn och en paternalistisk syn på kvinnors 

                                                 
94 A.a. s. 12. 
95 Remissvar avseende betänkandet Olika vägar till föräldraskap, s. 10. 
96 A.a. s. 6. 
97 A.a. s. 6 f. 
98 A.a. s. 7.  
99 A.a. s. 8. 
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förmåga att fatta självständiga beslut. Att istället utgå från att kvinnan är självständig och stark 

ger henne kompetens att fatta egna beslut om sin egen kropp. Att bära ett barn altruistiskt för 

någon annan kan i sig ses som normbrytande men inte nödvändigtvis negativt.100 

Utredningen framför att barnen kan komma att ta skada och visar på flera problem som kan 

uppstå om surrogatmodern ångrar sig och att det därmed blir en domstolsprocess som kan skada 

barnet. Oavsett arrangemang menar utredningen att det kan uppstå situationer där barnet kan 

fara illa. Rådet noterar att det i dessa argumentationer inte görs några liknelser med tvister vid 

adoptioner eller vanliga vårdnadstvister mellan föräldrar. Att tvister vid surrogatarrangemang 

skulle vara något mer komplexa än vid andra vårdnadstvister anser inte rådet vara ett avgörande 

skäl, rådet konstaterar återigen att erfarenheter från de länder som tillåter altruistiska 

surrogatarrangemang borde ha tagits upp här.101 

 

4.2.4 Kostnader 

Gällande kostnaderna för surrogatarrangemang anser utredningen att det skulle leda till ökade 

kostnader för hälso- och sjukvården, detta på grund av att de kraven på psykologiska och 

medicinska kontroller för de inblandade parterna. Vidare diskuterar utredningen att de tilltänkta 

föräldrarna tar en ”hög ekonomisk risk”, något som rådet inte håller med om. Främst då det vid 

altruistiska surrogatarrangemang är samma kostnader som de skulle ha betalat om de kunnat 

bära barnet själva.102 

 

4.2.5 Rådets avslutande bedömning 

Rådets slutsats angående vad ett fortsatt förbud skulle innebära är att fler individer kan komma 

att åka utomlands för att genomföra surrogatarrangemang. Det innebär att Sverige överlåter de 

etiska problemen till ett annat land i första skedet, men de juridiska problemen kvarstår när 

föräldrarna kommer hem till Sverige med sina barn. Rådet anser att i den fortsatta utredningen 

måste kunskapen från de länder som har legaliserat altruistiska surrogatarrangemang tas med i 

beaktning. Rådet är fortsatt bestämd om att kommersiella arrangemang inte kan godtas, medan 

de lämnar en öppning att i framtiden godkänna altruistiska surrogatarrangemang om kriterierna 

nedan uppfylls.103 De kriterier som måste uppfyllas för att altruistiska surrogatarrangemang ska 

legaliseras är: 

 

1. Surrogatmodern ska ha en nära relation till de tilltänkta föräldrarna (vän eller anhörig). 

2. Surrogatmodern ska ha egna barn. 

3. Surrogatmodern får inte vara barnets genetiska mor. 

4. Det ska göras en noggrann lämplighetsprövning, både medicinsk och psykologisk, för 

surrogatmodern och de tilltänkta föräldrarna. 

5. Psykologisk rådgivning ska finnas under hela tiden för samtliga parter. 

6. Barnet har rätt att få vetskap om surrogatmodern. 

7. Om metoden tillämpas i Sverige ska långtidsstudier, för alla parter, initieras. 

 

 

 

 

 

                                                 
100 A.a. s. 9. 
101 A.a. s. 9 f. 
102 A.a. s. 10. 
103 A.a. s. 5 och 10. 
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5 Föräldraskap 
5.1 Lagen och föräldraskap 
Den lagstiftning som berör fastställande och upphävande av föräldraskap regleras i FB:s fyra 

inledande kapitel men även genlagen och rättegångsbalken, RB, (1942:740) kan få betydelse. 

De beslutande myndigheterna som involveras är i första hand socialnämnden och allmän 

domstol men även länsstyrelse och förvaltningsdomstol prövar vissa överklaganden av 

socialnämndens beslut. Det framgår i förarbetena att mäns föräldraskap betecknas som 

faderskap och en födande kvinnas föräldraskap som moderskap.104 I enlighet med gängse 

språkbruk betecknas föräldraskapet för en kvinnlig maka, sambo eller partner som medmorskap 

och inte som föräldraskap som i lagstiftningens terminologi.105 “Föräldraskap” används för att 

beteckna såväl mäns som kvinnors föräldraskap.106  

 

5.2 Homosexuella och föräldraskap 
År 1984 uppmärksammades homosexuellas pars rätt till att bli föräldrar. Av utredningen ansågs 

inte att homosexuella par bör ha möjligheten att adoptera gemensamt.107 Denna fråga togs åter 

upp av Partnerskapskommittén år 1993.108 Förslaget som kommittén lade fram blev grunden 

för lagregleringen och innebar att ett par som ingått registrerat partnerskap inte får adoptera 

gemensamt eller var för sig. Registrerade par gavs inte heller tillgång eller möjligheten till 

assisterad befruktning eller att gemensamt vara vårdnadshavare.109 Dock underströks behovet 

av ytterligare utredning av dessa frågor. År 1999 tillsattes en utredning som hade i uppdrag att 

ta ställning till om homosexuella par bör ges möjlighet att adoptera.110  I utredningen 

framkommer att det i Sverige finns 40 000 barn som växer upp i homosexuella familjer.111 I de 

flesta fall är det barn från tidigare heterosexuella förhållanden.112 Vissa barn kan dock ha 

tillkommit genom insemination som inte utförts i enlighet med inseminationslagen.113  

 

5.3 Assisterad befruktning 
I Sverige kan ofrivilligt barnlösa par få hjälp att bilda familj med IVF. I 1:5 GenL definieras 

insemination som att föra in sperma i en kvinna på konstlad väg. Insemination med sperma från 

en annan man än den som kvinnan är gift eller sammanboende med betecknas som givar- eller 

donatorinsemination. Befruktning utanför kvinnans kropp innebär befruktning av en kvinnas 

ägg utanför hennes kropp eller införandet av en annans kvinnas befruktade ägg i en kvinna. Om 

ägget inte är kvinnans egna ska det befruktas med makens eller sambons spermie och om 

kvinnan är ensamstående ska ägget vara kvinnans eget, 7:3 GenL. Barn tillkomna genom 

assisterad befruktning i enlighet med genlagen garanteras genetiska band till en av 

föräldrarna.114 Det har dock kommit förslag på att kravet på genetisk koppling bör avskaffas 

och att man ska tillåta fertilitetsbehandlingar med enbart donerade könsceller inom svensk 

hälso- och sjukvård.115 

Behandlande läkare prövar med hänsyn till medicinska, psykologiska och sociala synvinklar 

om assisterad befruktning med ägg eller sperma från någon annan än de presumtiva föräldrarna 

                                                 
104 Prop. 2004/05:137 s. 44f.  
105 A.a. s. 44 ff.  
106 Schiratzki, J., Barnrättens grunder, s. 54. 
107 SOU1984:63 s. 73 ff. 
108 SOU 1993:98. 
109 Singer, A., Föräldraskap i rättslig belysning, s. 31. 
110 Dir. 1999:5. 
111 A.a. s. 2.  
112 Singer, A., Föräldraskap i rättslig belysning, s. 32. 
113 A.a., s. 32. 
114 Schiratzki, J., Barnrättens grunder, s. 56. 
115 SOU 2016:11 s. 26. 
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är lämpligt, i enlighet med 6:3 och 7:5 GenL. Det innebär att lesbiska par och ensamstående 

kvinnor som önskar att genomgå assisterad befruktning inom svensk sjukvård alltid blir föremål 

för en lämplighetsprövning. En sådan assisterad befruktning får endast utföras om det kan antas 

att det blivande barnet kommer växa upp under goda förhållanden.116 Donator väljs av den 

behandlande läkaren men förslag på en namngiven donator får framföras.117  

När ett barn tillkommit genom assisterad befruktning utanför den svenska sjukvården kan 

inte medmoderskapet för en maka eller sambo till den födande kvinnan fastställas. Det 

genetiska faderskapet ska i sådana fall fastställas genom bekräftelse eller dom. Ett barns 

rättsliga relation till donatorn skiljer sig åt beroende på om det är fråga om  

 

1. assisterad befruktning inom eller utom genlagens bestämmelser  

2. ägg- respektive spermadonation118  

 

Ett barn som tillkommit genom assisterad befruktning i enlighet med genlagen har rätt att, i 

mogen ålder, få ta del av uppgifter om donatorns identitet. Donatorn saknar alltså 

anonymitetsskydd gentemot barnet. Det finns inga legala band mellan barnet och ägg– eller 

spermadonatorn. Har den assisterade befruktningen skett inom svensk sjukvård kan inte 

föräldraskapet fastställas genom dom, 1:5 2 st., men en spermadonator kan frivilligt bekräfta 

faderskapet, 1:8–9 FB.119  

Möjligheten till assisterad befruktning har i svensk lagstiftning stått öppen för endast gifta 

par och sambor av olika kön. Genom lagstiftning år 2005 fick dock även registrerade partner 

samt sambor av samma kön denna möjlighet.120 Ensamstående kvinnor fick möjlighet till 

assisterad befruktning när en ny lag trädde i kraft 1 april år 2016.121  I svensk rätt har 

insemination inom sjukvården fått utföras endast på en kvinna som är gift med en man eller 

sambo med en. Det finns även många fall där lesbiska par, som lever tillsammans, skaffat sig 

barn genom s.k. privat insemination.122  

Betänkandet Barn i homosexuella familjer123 föreslog att lesbiska par som registrerat 

partnerskap eller levde i ett samboförhållande skulle, såsom heterosexuella par, få tillgång till 

assisterad befruktning inom den svenska sjukvården.124 Det framgår av remissbehandlingen av 

kommitténs förslag att utfallet var splittrat. Alla remissinstanser uttalade sig inte men av de 30 

instanser som gjorde det var det några som inte hade några invändningar, några som ansåg att 

det inte var tillräckligt utrett och några som menade att man inte haft barnets bästa som 

utgångspunkt utan de vuxnas rätt till föräldraskap. Enligt BO framkom att möjligheterna till 

assisterad befruktning inte bör utvidgas förens barnets rätt till sitt genetiska ursprung setts över 

i större sammanhang. Förslaget gick sedan igenom och lagen ändrades.125  

 

5.4 Adoption 
Syftet med att diskutera adoption är för att framföra hur svårt det är för homosexuella par att 

adoptera och varför surrogatarrangemang kan vara ett alternativ. Adoption innebär att en person 

ur en rättslig synpunkt blir förälder till ett barn eller i undantagsfall en vuxen. Detta band är 

likadant som det biologiska bandet föräldrar har med sina barn. Det som sker i praktiken är att 

                                                 
116 Schiratzki, J., Barnrättens grunder, s. 56 ff.  
117 Prop. 2014/15:127 s. 16.  
118 Schiratzki, J., Barnrättens grunder, s. 57 ff. 
119 A.a. s.58. 
120 Saldeen, Å., Barn- och föräldrarätt, s. 126. 
121 www.socialstyrelsen.se/barnochfamilj/kvinnorshalsaochgraviditet/assisteradbefruktning. 
122 A.a. s.126 ff. 
123 År 1999, parlamentariska kommittén om barn i homosexuella förhållanden.  
124 SOU 2001:10 s. 22.  
125 Saldeen, Å., Barn-och föräldrarätt, s. 127 ff. 
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bandet mellan adoptivbarnet och dennes biologiska föräldrar, i rättsligt avseende, helt tas bort 

och istället betraktas som adoptantens eget barn. Denna form av adoption kallas den klassiska 

i romersk rätt.126 Med andra ord syftar en adoption till att skapa en legal barn- och 

föräldrarelation när biologiska band saknas eller ska förändras. Enligt svensk rätt är adoption 

alltid stark. Med detta menas att adopterade barn har samma rättigheter och skyldigheter i 

relation till sina adoptivfamiljer som andra barn. Adoption regleras i 4 kap FB.  

Den vanligaste formen av adoption i Sverige är internationell adoption, alltså att man 

adopterar ett barn från ett annat land. Det finns även nationell adoption vilket inte är vanligt i 

Sverige, den vanligaste formen av nationell adoption är närståendeadoption. 

Närståendeadoption betyder att man adopterar ett barn man har nära relation till. Detta gör man 

för att den tilltänka föräldern också ska bli förälder i juridisk mening. Den biologiska föräldern 

måste alltid godkänna att barnet adopteras.127 När det gäller internationell adoption är 

huvudregel att man ska anlita en adoptionsorganisation.128 Det ska vara organisationer som är 

godkända av Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd, MFoF, som även granskar 

deras arbete. Det kan ta flera år att få igenom adoptionen eftersom det är en process med många 

steg.129 

Sverige ratificerade barnkonventionen år 1990 vilket innebar att den blev juridiskt bindande. 

I barnkonventionen art. 20 stadgas att:  

 

“Ett barn som tillfälligt eller varaktigt berövats sin familjemiljö, eller som för sitt eget 

bästa inte kan tillåtas stanna kvar i denna miljö, ska ha rätt till särskilt skydd och stöd 

från statens sida.” 

 

Exempel på ett sådant skydd kan vara adoption eftersom man då ger barnet en ny familj. I artikel 

21 i barnkonventionen stadgas att hänsyn till barnets bästa ska beaktas vid adoption. Adoption 

av barn ska godkännas av behöriga myndigheter och de personer som berörs ska ha gett sitt 

fulla samtycke till adoptionen. Enligt reglerna i 4 kap FB ska adoption endast ges om det är till 

barnets bästa samt om sökande har eller vill uppfostra barnet som sitt, eller det annars med 

hänsyn till det personliga förhållandet mellan sökanden och barnet finns särskild anledning till 

adoptionen, 4:1 samt 4:2 FB. Huvudregeln är att makar och sambor ska adoptera tillsammans, 

4:6 FB.130  

 

5.5 Problematiken med adoption för homosexuella 
När det talas om adoption för homosexuella är det viktigt att lyfta upp hur verkligheten ser ut 

och hur många adoptioner som egentligen sker till homosexuella par. Tidningen QX konstaterar 

att det genom åren skett flera tusentals adoptioner av barn till heterosexuella par. När det gäller 

homosexuella par ser det annorlunda ut. QX kontaktade Sveriges samtliga 

adoptionsorganisationer för att ställa frågan “varför?” och ingen av organisationerna hade 

någonsin förmedlat ett barn till homosexuella par, frågan anses bortprioriterad av 

organisationerna.  

Adoptionscentrum, är en av de större godkända organisationerna, menar att flera 

adoptionsländer säger nej till homosexuella adoptioner. Exempel på länder är Kina, Sydkorea 

och Colombia. Dock är det upp till adoptionsorganisationerna vilka länder de väljer att 

samarbeta med och idag väljer organisationerna att inte samarbeta med några kontakter som 

godkänner homosexuella adoptioner. Trots att den svenska lagstiftningen tillåter homosexuella 

                                                 
126 A.a. s. 131. 
127 www.1177.se/barn--gravid/att-vara-foralder/foraldraskap-och-relationen-med-barnet/adoption/. 
128 www.mfof.se/sv/internationella-adoptioner/adoptionsorganisationer/.  
129 www.1177.se/barn--gravid/att-vara-foralder/foraldraskap-och-relationen-med-barnet/adoption/.  
130 Schiratzki, J., Barnrättens grunder, s. 73 ff.  
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par att adoptera är det svårare att adoptera från utlandet. Före detta förbundsordföranden för 

RFSL, Ulrika Westerlund, har uttalat sig kring detta problem och menade att många samkönade 

par är införstådda i svårigheterna med att bli förälder genom internationell adoption och att 

samkönade par därför väljer andra vägar. Westerlund menade även att chansen är otroligt liten 

för samkönade par att få barn och hänvisar istället till andra vägar som exempelvis 

surrogatarrangemang.131  

När den nya lagen om homoadoptioner var under diskussion år 2002 var det flera 

organisationer och aktörer som vände sig emot den, en av dessa var adoptionscentrum. I en 

remiss framkom att adoptionscentrum ansåg att barn i första hand ska ges en ny mamma och 

pappa. De styrkte detta argument med principen om barnets bästa och menade att registrerade 

partner inte ska ges möjlighet att prövas som adoptivföräldrar, varken vid nationell eller 

internationell adoption. Adoptionscentrum menade vidare att Sverige som adoptionsland skulle 

ifrågasättas om de tillät samkönade par att adoptera.132 År 2015 när artikeln skrevs ansåg 

adoptionscentrum att dessa uttalanden inte längre var aktuella men de har heller inte genomfört 

några homoadoptioner sedan lagen trädde i kraft. Under 2015 var det 20 länder som godkände 

homoadoptioner men bara ett av dessa länder samarbetade adoptionscentrum med, Sydafrika. 

Dock uppstod det problem eftersom det var en kristen organisation som sade nej till 

homoadoptioner. Adoptionscentrum säger även att de tror att det blir lättare för samkönade par 

att adoptera barn som har olika funktionshinder. Exempelvis äldre barn, barn med svår 

bakgrund eller andra problem.133  

Det har i över tio år varit lagligt tillåtet för samkönade gifta par att adoptera men inte förrän 

år 2016 har det första svenska paret godkänts som adoptivföräldrar. Paret har fått tillåtelse att 

adoptera ett barn från Colombia. Det har tidigare skett adoptioner av samkönade gifta par men 

då har dessa haft anknytning till adoptionslandet. I detta fall är det första gången på tio år som 

ett samkönat par utan koppling till adoptionslandet blir godkända som adoptivföräldrar.134 

Adoptionen öppnar fler dörrar för andra samkönade par att adoptera dock är det viktigt att ha i 

åtanke att det tog över tio år för den första samkönade adoptioner, utan någon koppling till 

adoptionslandet, att ske även om detta varit lagligt tillåtet sedan 2003.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
131 www.qx.se/samhalle/28079/inga-homoadoptioner-pa-over-tio-ar-trots-svensk-lag/. 
132 A.a. 
133 A.a. 
134 www.svt.se/nyheter/inrikes/svenskat-samkonat-par-godkanda-for-adoption och www.rfsl.se/foralder/att-bli-

och-vara-foralder/adoption/. 
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6 Moral och etik 
6.1 Varat och varan 
Kajsa Ekis Ekman, författare till boken “Varat och varan”, är en av de svenska 

huvudmotståndarna mot surrogatarrangemang. Hon menar att uppdelningen altruistisk och 

kommersiella surrogatarrangemang är oväsentlig, de är i slutändan samma sak. Det som ligger 

till grund för båda är att kvinnan reduceras ner till att vara en behållare och en funktion för att 

andra ska få ett barn. Även vid altruistiska arrangemang menar Ekman att det kan föreligga 

påtryckningar från släkten vilket gör att det inte är helt frivilligt.135 I det följande avsnittet 

presenteras hennes argument utifrån hennes bok. 

Surrogatarrangemang har sitt moderna ursprung136 i 1970-talets USA.  Män började 

annonsera efter fertila kvinnor som ville föda deras barn mot betalning.137 Detta 

uppmärksammades av en advokat som startade en agentur vars uppgift var att koppla ihop 

barnlösa par med kvinnor som var villiga att föda deras barn. Det dröjde inte länge innan den 

första vårdnadstvisten kom, där surrogatmodern inte ville lämna ifrån sig barnet. Detta fall kom 

att kallas “Baby M” och ligger ofta till grund för argumentationen mot surrogatarrangemang. 

Fallet handlade om att den födande modern ångrade sig och inte längre ville lämna ifrån sig 

barnet. Hon tog barnet och flydde vilket ledde till att polisen fick hämta barnet. Modern hotade 

då att ta livet av sig. Kontraktet ogiltigförklarades i rätten men domstolen tilldömde ändå den 

beställande familjen vårdnaden då de ansågs lämpligare som vårdnadshavare.138   

Efter “Baby M” flyttade större delen av industrin till tredje världen, främst till Indien. Tanken 

med flytten var att inte ge den födande modern alltför lång betänketid angående barnet och när 

hon väl avsagt sig rättigheterna kunde hon inte ångra sig. Det framförda är något som Indiens 

lagar är anpassade för.139 

 

6.1.1 Barn som handelsvara 

Surrogatarrangemang jämförs ofta med prostitution som motargument för att det inte är något 

som bör legaliseras. Ekman menar att det är principiellt fel att sälja sin kropp, oavsett vad 

anledningen är och att en kvinnas kropp inte ska gå att köpa eller hyra.140 Vidare argumenterar 

hon att resultatet av ett surrogatarrangemang de facto innebär att barnet blir en handelsvara. I 

samma ögonblick som barnet lämnas över till de tilltänkta föräldrarna och surrogatmodern får 

betalt blir det människohandel.141 

En annan aspekt är parterna i avtalet anser Ekman. Oftast är det personer som har god 

ekonomi som har råd att “köpa” ett barn som är beställare medan kvinnan som hyr ut sin kropp 

kommer från fattiga länder och endast äger sin kropp. Denna klasskillnad försöker de, genom 

kontraktet, få att se ut som ett “ömsesidigt fördelaktigt utbyte” men i verkligheten handlar det 

om möjligheten till ett eget genetiskt barn som den födande modern avsäger sig rätten till.142 

För att distansera mödrarna från de egna känslorna till barnet intalas de att de inte har någon 

rätt till barnet samt att de inte är den riktiga modern. En föreståndare till en klinik i Indien 

berättade att de försöker få kvinnorna att se det som att de lånar ut sitt hem för ett tag.143 Oavsett 

var i världen surrogatmödrarna finns berättar de alla om olika tekniker för att distansera sig, 

främst skapar de ett mentalt avstånd till barnet. En del kvinnor väljer att föda barn som har en 

                                                 
135 Ekman, K. E., Varat och varan. Prostitution, surrogatmödraskap och den delade människan, s. 165. 
136 Enligt bibeln har dock surrogatmoderskap ägt rum sedan Abraham och Saras tid långt innan Jesus var född. 
137 Ekman, K. E., Varat och varan. Prostitution, surrogatmödraskap och den delade människan, s. 128. 
138 A.a. s. 128 ff. 
139 A.a. s. 170. 
140 A.a. s. 144. 
141 A.a. s. 148. 
142 A.a. s. 153 f. 
143 A.a. s. 157. 
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annan hudfärg än den egna för att förstärka avståndstagandet.144 Kvinnorna bor oftast på ett 

lägenhetshotell under hela graviditeten och genomgår flera medicinska kontroller. Allt som 

surrogatmödrarna gör regleras av kliniken för att minimera risken för missfall.145 Ekman anser 

att de som beställer barn ofta målas upp som planerande och kärleksfulla, några som längtar 

starkt efter ett eget barn. Den födande kvinnan däremot är bara en teknikalitet, en funktion mot 

målet. Att surrogatmodern också kan känna och längta under graviditeten tas det ingen hänsyn 

till, trots att en graviditet och att dessutom vara tvungen att lämna ifrån sig barnet kan vara 

mycket påfrestande för psyket. Bara för att man får betalt för att bära barnet innebär inte det att 

känslorna stängs av menar Ekman.146 För att lättare rättfärdiga att skilja barnet från modern ses 

hon som en behållare. Fostret växer förvisso i kvinnan men det ses som en egen individ, denna 

idé har länge använts som en grundläggande patriarkal ide för att kontrollera kvinnor.147  

 

6.1.2 Lagliga surrogatarrangemang 

I de länder där kommersiellt och/eller altruistiskt surrogatarrangemang är tillåtna kan man anta 

att dess invånare genomgår arrangemanget i det egna landet istället för att resa utomlands och 

genomföra arrangemanget. Denna verklighet är inte lika enkel visar det sig enligt Ekman. För 

många kan det vara ekonomin som styr, det är helt enkelt mycket billigare att låta en kvinna i 

Indien eller Ukraina bära barnet än att göra det hemma. För andra, där altruistiskt 

surrogatarrangemang är tillåtet, visar det sig vara svårt att hitta en kvinna som frivilligt och utan 

ersättning bär en annans barn. Vidare menar Ekman att den altruistiska metoden är svår att 

kontrollera. Den födande kvinnan kan utöver den godkända ersättningen för faktiska kostnader 

kräva andra saker såsom resor och kläder, vilket inte framgår av kontraktet. Det innebär att ett 

arrangemang som utåt sett ser ut att vara altruistiskt mycket väl kan vara kommersiellt.148  

 

6.1.3 Surrogatmoder som arbete 

Surrogatmödraskapet varar i nio månader, dygnet runt. Kroppen genomgår en mängd 

förändringar och modern kan få diverse åkommor. Om man skulle jämföra 

surrogatmoderskapet med ett jobb skulle man hamna i liknelsen med slaveri menar Ekman. 

Ingen människa arbetar 24 timmar om dygnet utan någon som helst möjlighet att ta en paus, 

utom just slavar. Ekman argumenterar vidare för att en surrogatmor inte kan ta en paus, hennes 

kropp är behållaren åt det barn hon senare ska lämna ifrån sig.149 De flesta av de surrogatmödrar 

som tillfrågats ser inte sig själva som arbetare, istället menar de att de vill hjälpa andra. Däremot 

är det inte många som skulle göra det helt utan ersättning medan endast ett fåtal sade sig göra 

det enbart för pengarna.150 

 

6.2 Det förbjudna mödraskapet 
6.2.1 Moralfilosofisk inriktning 

Kutte Jönsson är en av förespråkarna för surrogatarrangemang och han har gjort en 

doktorsavhandling i ämnet med en moralfilosofisk inriktning.151 I detta avsnitt redogörs för 

hans ståndpunkt utifrån hans avhandling.  

Jönsson menar att en kvinna inte ska tvingas välja mellan karriär och hennes önskan att få 

ett genetiskt barn om det finns andra kvinnor som är villiga att vara surrogatmoder åt henne. 

                                                 
144 A.a. s. 175. 
145 A.a. s. 172. 
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151 Jönsson, K., Det förbjudna mödraskapet. En moralfilosofisk undersökning av surrogatmödraskap. 
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Han menar att det ur ett jämställdhetsperspektiv är orättvist att tvingas göra det valet.152 Det 

kan anses vara omoraliskt och provocerande att kvinnor mot betalning, eller altruistiskt, föder 

barn åt andra men att hindra det är att begränsa dessa kvinnors autonomi. Arbeten som tidigare 

varit oavlönade ligger idag under arbetsmarknadens regler, varpå Jönsson menar att även 

surrogatarrangemang kan vara ett lagligt avlönat arbete i framtiden.153 Vidare menar Jönsson 

att kommersiellt surrogatmödraskap kan vara en väg mot att bryta den traditionella kvinnorollen 

medan den altruistiska metoden stärker patriarkatets värdering om att kvinnor inte ska arbeta. 

Med surrogatarrangemang, anser Jönsson, att kvinnor kan bryta den traditionella kvinnliga 

sfären genom att använda sig utav det som brukar legitimera kvinnors underordnade ställning 

gentemot männen. Bilden av att en kvinna ska ta hand om sina barn, sin man och sitt hem håller 

på att förändras men än finns rester kvar och ser man till själva modersrollen finns det definitivt 

kvar. När en kvinna blir mor placerar samhället henne i facket “moder”, i och med detta 

begränsas också hennes autonomi.154 

 

6.2.2 Risker med surrogatarrangemang 

Fallet ”Baby M” visar att det finns en risk att surrogatmodern ångrar sig och inte längre vill 

lämna bort det barn hon fött, men Jönsson menar att den risken även föreligger åt andra hållet.  

Ett exempel på att även de tilltänkta föräldrarna kan ångra sig är fallet ”Baby Gammy”. Pojken 

föddes tillsammans med sin tvillingsyster av en thailändsk kvinna. De tilltänkta föräldrarna tog 

dock bara med sig systern hem. Det finns olika versioner om anledningen till att de endast tog 

med sig systern hem till Australien, några säger att de valde bort pojken på grund av att han 

föddes med Downs syndrom medan de tilltänkta föräldrarna själva hävdar att de aldrig fick veta 

att han fanns.155   

De tilltänkta föräldrarna kan således ångra sig och därmed blir den födande modern 

“tvingad” att ta hand om ett barn hon inte planerat. Jönsson lyfter frågan om problemet vid 

dessa tillfällen, hur ska man bedöma en ångerklausul och om ska man kunna tvinga någon att 

ta hand om ett barn om den andra parten ångrar sig? Vissa menar att vid ett sådant kontraktsbrott 

kan man stämma den andra parten men inte tvinga den att genomföra avtalet, andra menar att 

den födande modern har en sådan rätt att ångra sig då det är hennes kropp.156 ”Pactum turpe”157, 

avtal som strider mot goda seder, har prövats i svensk rätt i RH 2004:41. I målet krävde en 

kvinna som gjort abort fullgörelse av ett avtal. Enligt avtalet skulle mannen betala 25 miljoner 

kronor om kvinnan gjorde abort, när aborten var utförd vägrade mannen betala varpå kvinnan 

försökte få rätt i domstol. Domstolen avvisade talan om ersättning då avtalet ansågs ogiltigt och 

stred mot god sed.  

Vad gäller skaderisken medger Jönsson att den födande modern löper en viss risk för skador 

i och med graviditeten och förlossningen men att det är en risk som surrogatmodern är medveten 

om. Vidare menar Jönsson att det inte är rättvist att jämföra surrogatarrangemang med adoption 

eftersom det vid adoption handlar om redan födda barn. Den kvinna som föder ett barn som 

lämnas bort för adoption löper samma risk som en surrogatmoder vid dennes graviditet.158 
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6.2.3 Det filosofiska perspektivet 

För att ur ett filosofiskt perspektiv granska huruvida surrogatarrangemang bör tillåtas använder 

Jönsson sig utav John Stuart Mills klassiker “On Liberty”. Enligt denna frihetsteori skulle 

surrogatarrangemang vara tillåtna baserat på: 

 

1. Surrogatarrangemanget är baserat på frivilliga insatser. 

2. Det är vuxna, myndiga, välinformerade och kompetenta personer som ingått i 

avtalet. 

3. Barnet kommer inte att skadas av arrangemanget. 

 

Mills princip bygger på att ingen, varken staten eller någon annan, har någon moralisk rätt att 

ingripa i andra personers handlingar så länge de inte skadar någon annan. Enda gången staten 

får ingripa är alltså då någon som inte samtyckt kommer till skada eller får sina rättigheter 

kränkta.159 Ur Mills perspektiv finns det således rättigheter som inte får kränkas. Jönsson menar 

att om surrogatmodern skulle bryta kontraktet kränker hon beställarnas rättigheter och beter sig 

därmed klandervärt.160 Sett ur statens rätt att ingripa skadar surrogatmodern knappast de 

tilltänkta föräldrarna så att staten måste ingripa, snarare tvärtom, hon gör dem en tjänst som 

föder deras barn åt dem. Hon skadar inte heller det ofödda barnet genom sin handling utan hon 

vet att detta barn är önskat och välkommet.161  

 

6.2.4 Barnkonventionen 

Surrogatarrangemang är en etisk och moralisk fråga som berör flera parter. Principen om 

barnets bästa ska alltid finnas med vid frågor som rör barn på något sätt och där är 

barnkonventionen en viktig del. Jönsson menar att svensk rätt har valt att tolka 

barnkonventionen på så sätt att den inte anses vara förenlig med surrogatarrangemang. Detta 

beror dock på hur man väljer att tolka de vagt formulerade artiklarna. Ett exempel på detta är 

artikel 7:1 som uppställer två villkor: det första är att barnet har rätt att “få vetskap om sina 

föräldrar och bli omvårdat av dem”. Det andra villkoret är att det ska möjliggöras så långt det 

går. Problematiken är normen om den traditionella familjebildningen, där det inte görs någon 

skillnad på biologiska och sociala föräldrar. Ett surrogatarrangemang skulle mycket väl kunna 

vara förenligt med denna artikel, på samma grunder som den är förenlig med assisterad 

befruktning och adoption enligt Jönsson.162 

 

6.2.5 Marknaden med surrogatarrangemang 

Surrogatarrangemang är inte nödvändigtvis ett exploaterande av kvinnokroppen, det är 

omständigheterna kring arrangemanget som styr om det är det anser Jönsson. Om en kvinna 

blir lurad till eller någon utnyttjar dennes socioekonomiska läge för att tvinga henne att bli 

surrogatmoder finns risken för exploatering. Under förutsättning att kvinnorna frivilligt ställer 

upp att vara surrogatmödrar föreligger det ingen exploatering menar Jönsson.163 Jönsson 

framför att det inte heller är fråga om handel med barn då det inte handlar om ett redan 

existerande barn som beställarna köper, utan de betalar för en tjänst som i bästa fall kan resultera 

i ett barn.164 Vidare menar Jönsson att i de fall barnet skulle vara missbildat eller att det blir 

tvillingar, ligger ansvaret hos beställarna. Ingen förälder kan garanteras att ett barn föds friskt 
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eller att det inte föreligger någon risk för tvillingar, oavsett hur barnet blivit till.165 Angående 

att den födande modern tvingas ge upp sitt barn framhåller Jönsson att hon inte alls förlorat sitt 

barn, det har nämligen aldrig varit hennes från början. Således kan hon inte ha förlorat det, hon 

har däremot varit delaktig i att ge andra ett efterlängtat barn.166  

 

6.2.6 Feministisk syn 

Det finns feministiska kritiker som anser att surrogatarrangemang är ytterligare ett sätt för 

patriarkatet att kontrollera kvinnors reproduktion. Jönsson tar med Carmel Shalevs åsiker i sin 

avhandling för ett feministiskt perspektiv. Shalev är en feministisk jurist och författare och hon 

har en annan åsikt än surrogatmotståndarna som använder feminism som argument.167 Shalev 

menar att surrogatarrangemang utmanar det kulturellt skapade bandet mellan det sociala och 

biologiska mödraskapet och att det är ett hot mot vissa patriarkala idéer. Shalev menar att 

surrogatarrangemang kan vara en väg för kvinnor att få en ekonomisk autonomi och att förbjuda 

surrogatarrangemang innebär att man inte erkänner det ekonomiska värdet av kvinnors 

reproduktionsarbete.168 Att det finns de som är villiga att betala ganska stora summor för IVF 

tyder på att det finns ett ekonomiskt värde även på själva havandeskapet. Att avlöna 

surrogatarrangemang kan ge positiva fördelningseffekter såsom att kvinnor med begränsad 

möjlighet till inkomst kan förbättra sin ekonomi samt att genom reglering skulle risken för 

exploatering minska. Shalev menar också att lönen måste vara rimlig i avvägning till vilka 

förkunskaper som krävs, surrogatmoderns ansvar och vilka ekonomiska möjligheter denne 

tvingas avstå från under graviditeten. Utöver det ska även de tilltänkta föräldrarnas 

känslomässiga kostnader räknas in samt övriga kostnader som kan tänkas tillkomma på grund 

av graviditeten.169 Slutsatsen Jönsson drar efter att ha tagit in Shalevs argument är att ett lagligt 

reglerande av surrogatarrangemang skulle kunna innebära att kvinnor får fri rätt att bestämma 

över sin egen kropp och att det i sin tur skulle ge många kvinnor en ökad individuell frihet.170 

 

6.3 En studie av surrogatfamiljer 
Surrogatarrangemang har gett upphov till flertalet debatter i hela världen huruvida det är etiskt 

försvarbart och om det skulle vara skadligt för barnen. Trots detta har det gjorts väldigt få 

studier i ämnet. Den enda studien som varit mer djupgående gjordes i Storbritannien och heter 

”UK Longitudinal Study of Assisted Reproduction Families”. I studien ingick 42 

surrogatfamiljer och man följde barnens och föräldrarnas utveckling från ett års ålder till tio års 

ålder. 171 Nedan följer vad studien visade år för år. 

 

6.3.1 Utvärdering år ett 

Den första utvärderingen skedde när barnen var ca ett år gamla, både mammor och pappor 

deltog och det var främst tre faktorer som undersöktes: 

 

1. föräldrarnas psykiska välbefinnande och tillfredsställelse med parrelationen 

2. föräldrakvalitén 

3. barnens temperament 
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Resultatet visade att föräldrar till barn födda genom surrogatarrangemang hade en bättre 

psykisk hälsa och lättare anpassat sig till föräldraskapet än de föräldrar i jämförelsegruppen där 

barnen fötts efter naturlig befruktning. Surrogatföräldrarna uppgav att de var mindre stressade 

och mammorna visade mindre tecken på depression.172 I förhållandet mellan förälder och barn 

visade även det på ett positivare utfall bland surrogatföräldrarna än i jämförelsegruppen. De 

visade mer värme och tillgivenhet till barnen och tycktes njuta mer av sitt föräldraskap.173 Det 

undersöktes även om det hade någon inverkan ifall surrogatmodern var genetiskt släkt med 

barnet men inte heller det verkade ha någon inverkan. Det som däremot påverkade något var 

kopplingen mellan surrogatmodern och de tilltänkta föräldrarna. Det visade sig att om 

surrogatmodern var en nära vän eller släkting utövades ett mera positivt föräldraskap.174 

 

6.3.2 Utvärderingar år två och tre 

Under utvärderingarna som gjordes när barnen var ca två respektive tre år gamla användes 

samma grunder som vid den första utvärderingen. Även denna gång visade föräldrarna efter 

surrogatarrangemang ha fler positiva känslor och överlag var de nöjdare med föräldraskapet än 

de i jämförelsegruppen. Mellan papporna i de båda grupperna var det däremot ingen skillnad i 

relationen mellan dem och barnen.175 

 

6.3.3 Utvärderingar år sju och tio 

När barnen fyllt sju år genomfördes en intervjubedömning samt en observationsbedömning med 

syftet att fånga upp sådant som kan missas i självbedömningar och intervjuer. Vid de här 

bedömningarna framkom inte längre någon skillnad mellan grupperna. Kvalitén på relationen 

mellan föräldrar och barn var likvärdiga för både surrogatföräldrar och jämförelsegrupp.176  

Utöver bedömningarna genomfördes även en undersökning av den psykologiska 

anpassningen, detta gjordes vid både sju respektive tio års ålder. Barnens mammor och lärare 

fick fylla i ett frågeformulär som poängsattes, vilka sedan jämfördes med en grupp där barnen 

var födda genom IVF samt en grupp med adopterade barn. Den psykologiska 

anpassningsstudien visade att barn födda genom surrogatarrangemang låg likvärdigt med 

jämnåriga barn som adopterats, båda grupperna visade något högre tendenser på 

anpassningsproblem än de barn som var födda genom IVF. Denna förhöjning var dock inget 

alarmerande utan generellt var alla barnen välanpassade. När bedömningen gjordes om vid tio 

års ålder var förhöjningen helt utjämnad, vilket även stämde överens med studier på adopterade 

barn som gjorts internationellt.177 

 

6.4 Medicinska synpunkter och allmänna debatter 
6.4.1 Synpunkter och debatter 

Frågan om legalisering av surrogatarrangemang har genererat en stor debatt runt om i Sverige. 

Läkare, forskare och politiker har gett sin in i debatten och det finns två sidor som båda hävdar 

sina argument och tar ställning för eller emot surrogatarrangemang. I det följande avsnittet 

kommer vi att belysa några av de ståndpunkter och argument som framförts.  

 

6.4.2 Nordisk sammanställning 

Forskare från bland annat Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet, har i ett nordiskt 

samarbete granskat samtliga vetenskapliga artiklar som rör surrogatarrangemang och därefter 
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sammanställt de fakta som ansetts relevanta.178 Sammanställningen publicerades sedan i den 

vetenskapliga tidskriften Human Reproduction Update och den visar att generellt fungerar 

surrogatarrangemang bra.179 De flesta av surrogatmödrarna som deltagit i artiklarna har visat 

sig vara väl motiverade och endast några få har sagt sig haft svårigheter att lämna bort barnet 

eller fått depressioner.180  

Barnens hälsa har det inte heller funnits något att anmärka på, deras hälsa bedöms likvärdig 

med andra barn som fötts efter IVF. De visar inte heller några tecken på att må psykiskt dåligt 

eller ligga efter i utvecklingen säger Christina Berg, en av forskarna från Sahlgrenska akademin 

som deltagit till sammanställningen.181 Berg menar dock att många av studierna har stora brister 

i metoden vilket gör att resultaten får tolkas försiktigt och för att kunna dra några definitiva 

slutsatser behövs fler studier med högre kvalité. 

 

6.4.3 Debatt Läkartidningen 

I en artikel i Läkartidningen skrev Viveca Söderström-Anttila182 att grunden för ett lyckat 

behandlingsresultat är noggrann rådgivning för alla inblandade parter, vilket innefattar 

eventuella problem likväl som behandlingsprocessen.183 Vidare menar Söderström-Anttila att 

de blivande föräldrarna behöver få stöd under processens gång för att inte uppleva att vara 

utanför samt att alla beslut ska vara väl övervägda. Den psykologiska rådgivningen är mycket 

viktig och ska inte bara ges inför surrogatarrangemanget utan även efter, den ska finnas 

tillgängligt så länge någon av parterna känner att behovet finns. Det team som Söderström-

Anttila anser bör finnas med i processen är förutom fertilitetsspecialister och psykologer även 

representanter för adoptionsmyndigheterna.184 

I artikeln framkom det att surrogatmodern bör ställa upp av altruistiska skäl och vara högst 

45 år, hon ska vara fysiskt och psykiskt frisk och hon ska dessutom ha egna barn där graviditeten 

varit normal. Söderström-Anttila hänvisar även till en studie som gjorts på surrogatmödrarnas 

egna barn för att påvisa hur dessa barn upplever att modern fött ett barn som inte hör till den 

egna familjen.185 Resultaten på studien visade att 86 procent angav att de hade positiva 

erfarenheter av vad deras mamma gjort, cirka hälften av dem hade kontakt med barnen som 

fötts efter behandlingen. Studien visade heller inga skillnader på barn födda efter vanlig IVF 

och surrogatbehandling.186 

Söderström-Anttila bedömer risken att de tilltänkta föräldrarna ska ändra sig som mycket 

liten, främst med tanke på att surrogatarrangemang är mycket tidskrävande och invecklade. Hon 

menar att par som väljer att genomföra arrangemanget i allmänhet är mycket motiverade att bli 

föräldrar. Inte heller bedömer hon risken att surrogatmodern ångrar sig som stor under 

förutsättning att surrogatmodern förberetts ordentligt med rådgivning och att valet att ställa upp 
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181 https://obgyn.gu.se/Aktuellt/Nyheter/Nyheter+Detalj//den-samlade-forskningen-visar-inga-uttalade-

medicinska-hinder-for-surrogatmoderskap.cid1330742. 
182 Viveca Söderström-Anttila, docent, specialist i gynekologi, obstetrik och gynekologisk endokrinologi, 

biträdande överläkare, vid Väestöliitto fertilitetsklinik, Helsingfors, Finland. 
183 Söderström-Anttila, V., Surrogatmoderskap – erfaret team bör följa hela processen, Läkartidningen 18–

19/2014. 
184 A.a.  
185 Jadva, V., och Imrie, S., Children of surrogate mothers: psychological well-being, family relationships and 

experiences of surrogacy, Human Reproduction Update, 2013. 
186 A.a. s. 94. 
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som surrogatmoder är frivilligt.187  

Ingemar Kjellmer188 framför i sin debattartikel som motståndare till surrogatarrangemang att 

fokus ligger på föräldrarnas rätt att få barn. Deras önskan går före det nyfödda barnets behov 

av att få vara nära den moder som fött det.189 Kjellmer menar att det nyfödda barnet känner igen 

mammans lukt och röst och att detta ger en lugnande effekt. Vidare anser Kjellmer att SMER 

bortsett från riskerna med den osäkra rättsställning som surrogatarrangemang innebär för 

barnet. Han anser också att de studier som gjort inte utgör sådant antal att de kan ligga till grund 

för SMER:s antagande att barn efter surrogatarrangemang mår bra. Han ifrågasätter även om 

det är realistiskt att tro att en kvinna efter nio månader med glädje lämnar ifrån sig sitt nyfödda 

barn. Avslutningsvis i sin sammanfattning skriver Kjellmer att språket i SMER:s rapport ger ett 

tillåtande intryck och att det kan manipulera läsarens åsikt angående sättet att få barn.190 

 

6.4.4 Debatt Dagens samhälle 

Margareta Winberg191, Maj-Inger Klingvall192 och Ingegerd Sahlström193 var mycket tydliga i 

sin debattartikel att de önskade ett förbud av alla former av surrogatarrangemang.194  

 

”Vi måste försvara kvinnans fullständiga rättighet till sin kropp.”  

 

De menar att surrogatarrangemang är att likställa surrogatmödrarna och barnen med varor på 

en marknad. Vidare anser de att surrogatarrangemang kan ses som en utvidgad form av 

prostitution som kan likställas med trafficking och sexturism. De anser att Sverige borde följa 

Frankrike och Italien som båda har infört förbud mot all form av surrogatarrangemang.195 

Vidare anför de att surrogatarrangemang inte går att förena med människovärdesprincipen, att 

betala eller avtala om bestämmanderätt för någon annan människas kropp är inte acceptabelt. 

Svaret på debattartikeln kom från Terese Rustas196, Hanna Palm197 och Elisabeth Marttala198. 

De inledde med att konstatera att debatten om surrogatarrangemang har spårat ur och behöver 

återgå till att vara saklig.199  

Winberg, Klingvall och Sahlström liknar debatten om surrogatarrangemang med debatterna 

som fanns om äggdonationer, innan det blev lagligt i Sverige. Det fanns flera skandaler rörande 

äggdonationer utomlands där kvinnor i fattiga länder tvingades att donera sina ägg och även 

dödsfall. De konstaterar att trots dessa skandaler var de inte ett hinder för att äggdonationer 

legaliserades i Sverige. Exempel på argument som fanns inför legaliseringen av ägg- och 

spermadonationer var bland annat att donationen kunde utgöra en grund för konflikt mellan de 

inblandade parterna och att barnets bästa inte låg i fokus utan det gjorde de ofrivilligt 

barnlösa.200 Ett annat argument var att barnet inte kunde garanteras att veta sitt genetiska 

                                                 
187 Söderström-Anttila, V., Surrogatmoderskap – erfaret team bör följa hela processen, Läkartidningen 18–

19/2014. 
188 Barnläkare, professor emeritus ipediatrik/neonatologi, Göteborgs universitet; verksam vid Centrum för barns 

rätt till hälsa, Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus, Göteborg. 
189 Kjellmer, I., För stor hänsyn till barnlösas önskemål, Läkartidningen 15/2013, s. 724–725. 
190 A.a. 
191 F.d. vice statsminister (S). 
192 F.d. statsråd (S). 
193 F.d. statssekreeterare (S). 
194 www.dagenssamhalle.se/debatt/krav-foerbjud-alla-former-av-surrogatarrangemang-26487. 
195 A.a. 
196 Ordförande Föreningen för surrogatmödraskap. 
197 Ordförande Patientföreningen Barnlängtan. 
198 Ordförande Föreningen Längtan för en modern familjepolitik. 
199 www.dagenssamhalle.se/debatt/behoevs-en-saklig-debatt-om-surrogatmoedraskap-26535. 
200 www.barnombudsmannen.se/barnombudsmannen/i-media/debatt/debattarkiv/1995/11/aggdonation-svek-mot-

barnen/. 
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ursprung då det var föräldrarna som ålades att berätta för barnet att det tillkommit genom en 

donation.201 

Vidare menar de att kommersiella och oreglerade surrogatarrangemang har minskat i antal 

som en följd av att länder har reglerat surrogatarrangemang istället för att förbjuda det. Det 

finns lång erfarenhet av kontrollerade surrogatarrangemang och forskningen visar goda 

erfarenheter menar författarna.202  

Ytterst handlar frågan om rätten att själv bestämma över sin egen kropp. De menar att 

svenska kvinnor är kapabla att själva välja om de vill hjälpa någon att få barn genom att vara 

surrogatmoder. De liknar det med organdonationer och i dessa fall anses att personen är kapabel 

att fatta ett genomtänkt beslut utan påtryckningar utifrån. Deras avlutande ord är att det inte är 

statens eller allmänhetens uppgift att ta beslutet åt dessa kvinnor, det ska kvinnorna själva 

göra.203 

 

6.4.5 Utlåtande från Barnombudsmannen 

Innan det blev lagligt att använda äggdonationer i samband med IVF skrev BO en artikel som 

publicerades år 1995.204 För att kunna visa att en liknande diskussion fördes redan då, som det 

görs nu om surrogatarrangemang, kommer en kort redogörelse för innehållet i artikeln. 

I artikeln anförde BO att assisterad befruktning kunde komma att bli en grund för konflikter 

mellan föräldrarna, samhällets och barnets intressen och att debatten inte tagit med barnets 

perspektiv, främst vad det innebar psykiskt och socialt för barnet. Med utgångspunkt i principen 

om barnets bästa ifrågasatte BO om assisterad befruktning var förenligt med denna princip alls. 

Moderskapspresumtionen har alltid varit grundstenen och om äggdonationer legaliserades 

skulle detta vara tvunget att ändras. När graviditeten inte längre är genetiskt kopplat menade 

BO att barnet kunde bli förvirrat och riskera en identitetskris. 

Vidare anförde BO att det rådde stor kunskapsbrist på området och att det inte skulle gå att 

kontrollera att barnet kommer få ta del av sin genetiska bakgrund i framtiden. De ofrivilligt 

barnlösa förtjänar sympati menar BO men anser att barnet riskerar att drabbas av negativa 

konsekvenser, något som inte är önskvärt. 
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7 Analys 
7.1 Familjer i dagens samhälle 
Syftet med uppsatsen har varit att framföra om surrogatarrangemang bör vara ett alternativ för 

ofrivilligt barnlösa par. Vidare har målet varit att belysa skillnaderna i fastställandet av 

föräldraskap mellan män och kvinnor i surrogatarrangemang samt att undersöka om 

surrogatarrangemang kan ändra synen på genetiskt/biologiskt moderskap. Problemet som 

framkommer i uppsatsen är just fastställandet av föräldraskap i surrogatarrangemang. 

Moderskapspresumtionen gör det svårt att fastställa modern i surrogatarrangemang då den 

tilltänkta modern inte är kvinnan som bär barnet. Om det genom en genetisk undersökning är 

utrett att mannen är far till barnet fastställs han som far. Praxis visar att män genetiskt erkänns 

som förälder i större utsträckning än kvinnor.205 Den genetiska modern blir maktlös utan den 

genetiska faderns samtycke, vilket framkommer av NJA 2006 s. 505. För att 

surrogatarrangemang ska fungera i praktiken behöver moderskapspresumtionen ändras eller 

utvidgas till att gälla även den genetiska modern. 

Dagens familjer ser inte längre ut som de gjorde när kärnfamiljen innebar en man och en 

kvinna och dess gemensamma barn.206 I takt med att teknologin har utvecklats har vägen till att 

bilda familj ändrats. Istället för att barn har en biologisk/genetisk moder och en 

biologisk/genetisk fader kan det finnas fler konstellationer på en familj. Idag kan även de som 

donerat ägg, spermiedonatorer och surrogatmödrar ingå i familjen utöver de sociala föräldrarna, 

det vill säga de som barnet kallar mamma och pappa, mamma och mamma eller pappa och 

pappa.207 Starten för de nya familjerna började med kvinnorörelsen och rörelsen för 

homosexuellas rättigheter. Dessa tog fart i början av 1970-talet och år 1978 infördes 

provrörsbefruktningen.208 Med hjälp av IVF blir det lättare för familjer idag att bildas genom 

surrogatarrangemang, det vill säga att en kvinna föder någon annans barn för dennes räkning. 

Vid surrogatarrangemang kan båda de tilltänkta föräldrarna ha en genetisk koppling eller om 

de är homosexuella kan ena partnern ha en genetisk koppling. Bland motståndarna till 

surrogatarrangemang argumenteras det ofta för att det är omoraliskt för en kvinna att “sälja” 

sin livmoder, oavsett om hon gör det frivilligt eller får betalt för det. En annan del av 

argumentationen handlar om barnets välmående. Motståndarna menar att barnet kan fara illa av 

att få veta att modern, den kvinna som födde barnet, valde att lämna bort hen för pengar som 

en handelsvara och att detta skulle kunna skada barnet psykiskt.209  

Trots ökningen av olika konstellationer av familjer lever ändå kärnfamiljen kvar som den 

måttstock där barn anses ha den bästa miljö att växa upp i.210 Dagens samhälle har förändrats 

och således behöver även synen på den moderna familjen uppdateras. Barnens välmående bör 

istället utgå ifrån föräldrarnas psykiska välmående, kvalitén på relationen mellan barn och 

förälder samt barnets psykiska karaktärsdrag. Utöver dessa komponenter bör även barnets 

sociala miljö beaktas.211  

Följande avsnitt i analysen kommer belysa skillnaderna vid fastställandet av föräldraskap 

och problemen som kan uppstå, då med utgångspunkt i de två scenarios som återfinns i avsnitt 

2.2. och huruvida de är att anse som diskriminerande.  

 
 

                                                 
205 NJA 2006 s. 505. 
206 www.1177.se/Varmland/barn--gravid/att-vara-foralder/foraldraskap-och-relationen-med-barnet/vad-ar-en-

familj/. 
207 Golombok, S., Moderna familjer, s. 22. 
208 A.a. s. 23 f. 
209 A.a. s. 24 samt Ekman, K. E., Varat och varan. Prostitution, surrogatmödraskap och den delade 

människan, s.148. 
210 Golombok, S., Moderna familjer, s. 24. 
211 A.a. 
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7.2 Vilka skillnader finns det när föräldraskap ska fastställas för homosexuella? 
En av frågorna vi ville belysa närmare var de skillnader som finns när föräldraskap genom 

surrogatarrangemang ska fastställas för homosexuella och här kommer scenario ett och två 

ställas mot varandra.212 

Den uppenbara skillnaden mellan scenario ett och två ligger i hur kvinnor och män behandlas 

när föräldraskap ska fastställas. En man blir fastställd som fader genom bekräftelse, dom eller 

DNA-test medan en kvinna aldrig kan fastställas som moder på samma premisser. Trots att 

ingen av dem bidragit till barnet med annat än sitt DNA, i form av spermier och ägg, behandlas 

de olika. Om två kvinnor väljer surrogatarrangemang kommer båda vara tvungna att adoptera 

barnet för att bli rättsliga föräldrar trots att den ena kvinnan genetiskt sett är barnets moder. Med 

surrogatmoderns bekräftelse och socialnämndens medgivande kan faderskapet fastställas direkt 

utan DNA-analys medan det för kvinnorna kan dröja flera månader innan adoptionsprocessen 

är avslutad.213 Mål nr Ö3462/18 visar även problemen med att Sverige inte godkänner en 

utländsk dom för att fastställa moderskapet.214 

Innan föräldraskapet fastställts genom adoption är surrogatmodern den rättsliga föräldern 

och denna tiden innebär en tid av ovisshet för de tilltänkta föräldrarna. Om barnet kommit till 

Sverige innan adoptionen är klar saknar barnet en rättslig vårdnadshavare i Sverige. Skulle 

barnet vara i behov av akut sjukvård eller liknande innebär det att surrogatmodern ska fatta 

dessa beslut. Det är inte prövat huruvida en fullmakt från surrogatmodern skulle vara giltig vid 

en sådan situation, men det kan vara en tillfällig lösning.215 Det finns flera risker med en 

adoptionsprocess och några av riskerna är:  

 

• surrogatmodern kan ångra sitt medgivande  

• de tilltänkta föräldrarna skiljer sig216  

• någon av de tilltänkta föräldrarna dör 
 

Alla dessa scenarion innebär att adoptionsprocessen avbryts eller försenas. Skulle adoptionen 

inte gå igenom står surrogatmodern kvar som rättslig förälder till ett barn hon inte hade för 

avsikt att uppfostra. Om det dessutom är skillnad mellan ländernas lagstiftning riskerar barnet 

att bli lidande, framförallt om det inte är fastställt vem som är den juridiska föräldern på sådant 

sätt som anses giltigt i båda länderna. Som lagstiftningen i Sverige ser ut idag innebär det att de 

inblandade parterna får ansvaret för att fullfölja avtalet angående föräldraskapet så att barnet 

inte står utan rättsliga föräldrar.217 

Efter att vi belyst de skillnader som finns när homosexuella ska fastställas som rättsliga 

föräldrar kommer vi i följande avsnitt granska diskrimineringslagen för att se om det föreligger 

någon direkt eller indirekt diskriminering.  

 

7.3 En granskning av diskrimineringslagen 
Syftet med att lyfta upp diskriminering i detta ämne har inte varit att konstatera att det i lagens 

mening är diskriminerande utan för att belysa att skillnaderna i kön gör att processen inte blir 

densamma. Adoptionsreglerna i sig är inte diskriminerande men när de tillämpas på 

surrogatarrangemang uppstår en ojämlikhet avseende vilka adoptionsformer som står till buds 

för de olika könen. Det framgår av förarbetena att moderskapspresumtionen använts som ett 

                                                 
212 Se avsnitt 2.2.2. samt 2.2.3. för att läsa om respektive scenario. 
213 A.a.   
214 Se avsnitt 3.4.2. 
215 Se avsnitt 2.2.3. 
216 Se avsnitt 5.4. 
217 Mägi, E., och Zimmerman, L., Stjärnfamiljejuridik, s. 192. 
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sätt att markera etiskt motstånd mot surrogatarrangemang.218 Det var till följd av bestämmelsen 

om assisterad befruktning som presumtionen lagstadgades. Den skillnad som uppstår vid 

fastställandet av föräldraskap är att kvinnor missgynnas jämfört med mannen avseende 

surrogatarrangemang, i motsats till vad lagstiftaren strävar efter med likabehandling mellan 

könen. Ur diskrimineringssynpunkt kan det verka motsägelsefullt att en kvinnas DNA inte har 

samma rättsverkan som mannens DNA med tanke på att grunden i lagen är att det ska vara 

jämställt mellan könen, vilket framgår av 1:1 DL. Vi kan konstatera att en homosexuell kvinna 

som får ett genetiskt barn genom surrogatarrangemang tvingas adoptera sitt eget barn medan 

mannens godkänns genom bekräftelse, dom eller DNA.219  

Diskrimineringsgrunderna kön och sexuell läggning innebär att någon missgynnas på grund 

av könet eller att personen är till exempel homosexuell. Vad gäller surrogatarrangemang finns 

inga undantag från reglerna utan samma regler gäller oavsett om personen är hetero- eller 

homosexuell. Modern fastställs som den kvinna som föder barnet och fadern genom att vara 

den ödande kvinnans make, bekräftelse eller dom. Frågan är då om direkt eller indirekt 

diskriminering kan aktualiseras, om någon diskriminering skett alls. Att kvinnan och mannen 

är i en ungefärlig jämförbar situation råder det inget tvivel om, det som skiljer dem åt är könet. 

Först kommer vi att granska direkt diskriminering och vad det innebär vid 

surrogatarrangemang.220 Vid fastställandet av föräldraskap med dagens regler är den tilltänkta 

modern i ett sämre utgångsläge än den tilltänkta fadern. På grund av moderskapspresumtionen 

är surrogatmodern den rättsliga modern och den genetiska modern kan inte fastställas som 

rättslig moder på samma premisser som fadern. Problematiken är att vid jämförelsen med andra 

kvinnor i samma situation har hon inte behandlats annorlunda, moderskapspresumtionen är att 

den kvinna som föder barnet är rättslig moder och det innebär att alla kvinnor som får genetiska 

barn genom surrogatarrangemang kommer att få samma svar. Det innebär, rent juridiskt, att den 

genetiska modern inte har behandlats sämre än vad någon annan skulle göra i samma situation 

på grund av att det är skillnad mellan könen.  

Vad gäller indirekt diskriminering221 är inte lagstiftningen könsneutral vad gäller 

fastställandet av fader- och moderskap. Det framgår tydligt att den kvinna som föder barnet 

anses som moder enligt moderskapspresumtionen samt i 1:7 FB. I förarbetena till lagen framgår 

att syftet med 1:7 FB var att tydliggöra att surrogatarrangemang inte anses godtagbara, kvinnan 

som föder är moder oavsett vem som är den genetiska modern.222 En åtgärd som denna har 

negativa effekter för den genetiska modern men då syftet är att skydda kvinnor mot exploatering 

anses det värt att skyddas och ges därför företräde framför principen om icke-diskriminering.  

Sammanfattningsvis kan konstateras att även om det vid en första anblick kan verka 

diskriminerande med skillnaderna vid fastställande av föräldraskap till barn efter 

surrogatarrangemang så kan konstateras att så inte är fallet. Lagen är inte utformad på DNA-

nivå utan speglar de normer och etiska ställningstaganden lagstiftarna ser som önskvärda i ett 

samhälle, utöver det bygger lagarna på principer som funnits i samhället i många år. Då 

samhället ständigt förändras kommer lagen att följa dess utveckling. Idag finns ingen reglering 

på området surrogatarrangemang men det kan komma att regleras i framtiden då frågan åter 

lyfts till granskning. 

Frågan rörande barnets bästa kommer att granskas i nästföljande avsnitt, främst med fokus 

på huruvida barnet kan fara illa av att födas genom surrogatarrangemang och om det innebär 

att barnet hindras från att veta sitt ursprung. 

 

                                                 
218 Se avsnitt 3.4.1. samt Prop. 2001/02:89. s. 55. 
219 Se avsnitt 2.2.2. samt 2.2.3. 
220 Se avsnitt 3.3.2. 
221 Se avsnitt 3.3.3. 
222 Prop. 2001/02:89. s. 55. 
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7.4 Barnets bästa och rätten att veta sitt ursprung 
När barnets bästa ska tolkas är det främst utifrån två perspektiv: 

 

1. det objektiva perspektivet som grundas på vetenskap och beprövad erfarenhet 

och/eller 

2. det subjektiva perspektivet att ge barnet möjlighet att uttrycka dess eget bästa. 

 

Den första punkten utgår från att beslutsfattare på olika nivåer samlar information och kunskap 

från experter för att kunna göra bedömningar utifrån barnets bästa.223 Att det kan vara 

problematiskt med den andra punkten när det handlar om spädbarn ses som en självklarhet och 

den tillämpas först när barnet kan kommunicera.224  

Fastställandet av föräldraskap vid surrogatarrangemang innebär en serie av utredningar som 

behöver göras. Sett till barnets bästa är det önskvärt att dessa utredningar görs fortare, något 

SMER konstaterade i sitt remissvar. Statens medicin-etiska råd betonade vikten av att barnets 

intresse av rättssäkerhet måste väga tyngre än statens intresse i att motverka 

surrogatarrangemang.225 Barnet får en osäker rättsställning när fokus ligger på att motverka 

surrogatarrangemang och inget eller lite görs för att trygga de barn som kommer till Sverige 

efter att ha fötts av en surrogatmoder. Vidare konstaterade SMER att barn inte ska missgynnas 

för att de tillkommit genom surrogatarrangemang och om åtgärder ska tas för att motverka 

surrogatarrangemang måste dessa åtgärder riktas mot föräldrarna.226  

Att tillhöra en trygg familj är en av de grundläggande reglerna för ett barn, vilket framgår av 

6:1 FB.227 De som väljer surrogatarrangemang som metod för att få barn har troligtvis en stark 

längtan efter att bilda familj och enligt den brittiska studie som gjorts på området visade det sig 

att kopplingen mellan föräldrar och barn var positivare för de familjer vars barn var ett resultat 

av surrogatarrangemang än i kontrollgruppen.228 Tyvärr är detta den enda studien som gjorts 

och den var i så liten skala att den inte är helt tillförlitlig, men den ger ändå en inblick i hur 

dessa familjer upplever sin situation. 

Rätten att få veta sitt ursprung är väletablerad i Sverige.229 De skäl som traditionellt anses 

viktiga är individens önskan om kännedomen, människans psykologiska behov av att veta 

ursprunget för att utveckla sin identitet och självkänsla på bästa sätt samt att ursprunget 

betraktas ofta som en förutsättning för individens uppfattning om sig själv.230 Utöver dessa 

argument kan det vara av vikt att känna sin genetiska historia sett ur individens hälsa då det kan 

finnas genetiskt överförbara sjukdomar.231 Vad gäller allvarliga genetiska sjukdomar minimeras 

risken att dessa förs vidare då agenturerna testar att embryot håller hög kvalité.232 Angående 

rätten att veta sitt genetiska ursprung anser vi att barn födda genom surrogatarrangemang skulle 

ha samma rätt som barn födda genom IVF, om surrogatarrangemang var tillåtet i Sverige. En 

av de tilltänkta föräldrarna är dessutom den genetiska föräldern därmed får barnet naturligt sitt 

ursprung, vad gäller ägg- eller spermadonationen skulle de lyda under genlagen med de regler 

som då blir tillämpliga. 

Nästföljande avsnitt avser belysa vilka åtagande en surrogatmoder har samt vilket rättsligt 

skydd hon besitter och kan komma att besitta om surrogatarrangemang legaliseras. 

                                                 
223 SOU 1997:116 del 2, s. 69. 
224 Schiratzki, J., Barnrättens grunder, s. 36 f. 
225 Remissvar avseende betänkandet Olika vägar till föräldraskap. 
226 A.a. 
227 Se avsnitt 3.4.3. 
228 Golombok, S., Moderna familjer, s. 150 ff. 
229 Prop. 2001/02:89 s. 46. 
230 Singer, A., Föräldraskap i rättslig belysning, s. 403 samt s. 405. 
231 A.a. s. 29. 
232 Se avsnitt 2.1.5. om processen vid surrogatarrangemang. 
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7.5 Surrogatmoderns ställning och åtagande 
En surrogatmoder ska enligt avtalet med de tilltänkta föräldrarna föda någon annans barn med 

avsikten att avsäga sig vårdnaden och sedan lämna det ifrån sig. Ekman menar att 

surrogatmodern reduceras till en behållare i vilken fostret ska växa utan att hänsyn tas till 

surrogatmoderns känslor. Betalningen kvinnan får innebär inte att hon kan stänga av känslorna 

för barnet.233 Vidare menar Ekman att det inte går att kontrollera att ett surrogatarrangemang 

verkligen är altruistiskt då surrogatmodern kan få saker eller pengar utöver det som regleras i 

kontraktet.234 Ekman anser att surrogatarrangemang leder till exploatering av kvinnors kroppar 

medan Jönsson argumenterar för att det är omständigheterna kring arrangemanget som styr om 

så är fallet. Om en kvinna tvingas till att vara surrogatmoder, oavsett anledning, är det 

omständigheten som gör att hon blir exploaterad men om hon gör det frivilligt föreligger ingen 

exploatering.235 De feministiska argument som Carmel Shalev bidrar till stärker Jönssons 

ställning till att surrogatarrangemang kan legaliseras. Shalev menar att surrogatarrangemang 

kan vara en väg för kvinnor att stärka sin ekonomi och därmed bli självständiga. Att förbjuda 

kvinnors möjlighet till autonomi likställer Shalev med att inte erkänna det ekonomiska värdet i 

kvinnors reproduktionsarbete.236 Jönssons slutsats på detta är att en laglig reglering av 

surrogatarrangemang skulle kunna innebära att kvinnor får en ökad individuell frihet. 237 

Vi anser att Ekman kan ha rätt i att kvinnor riskerar att bli exploaterade samt att risken ligger 

främst vid kommersiella surrogatarrangemang. Kvinnors kroppar kan komma att utnyttjas för 

att någon annan betalar höga summor pengar för att dennes barn ska växa i henne. Att någon 

kan betala för att en kvinna ska bli surrogatmoder är inte något vi förespråkar men vi ser 

samtidigt problemet med att svenska medborgare kan åka utomlands och genomföra 

arrangemanget. När det sker utomlands har inte Sverige någon möjlighet att se till att det sker 

under kontrollerade former och framförallt att det sker frivilligt. Likväl gäller detta risken att 

de tilltänkta föräldrarna ångrar sig vilket leder till att surrogatmodern står med ett barn hon inte 

planerat att uppfostra.238  

När två kvinnor använder sig utav surrogatarrangemang blir ingen av dem rättsliga föräldrar 

enligt svensk lag förrän efter att adoptionen är avslutad, även om den genetiska modern 

fastställs som moder i det land där arrangemangen genomförts.239 Det är upp till parterna att 

fullfölja avtalet och om de tilltänkta föräldrarna ångrar sig har surrogatmodern inga rättsliga 

medel att kräva fullföljd enligt svensk rätt. Vi menar att om Sverige reglerade 

surrogatarrangemang skulle även surrogatmodern få ett rättsligt skydd mot att påtvingas ett barn 

som genetiskt inte är hennes. Den av de tilltänkta föräldrarna som har en genetisk koppling till 

barnet skulle kunna fastställas som förälder genom DNA-test, det vill säga att på samma sätt 

som faderskap fastställs skulle även moderskap kunna fastställas. Utöver skyddet mot att 

påtvingas ett barn behövs även en reglering åt andra hållet så att surrogatmodern inte kan 

tvingas att lämna ifrån sig barnet om hon skulle ångra sig. I de fall det blir en rättslig tvist borde 

de kunna behandlas som vanliga vårdnadstvister mellan föräldrar eller som vid adoptionstvister, 

något SMER också påpekar i sitt remissvar.240 

 

 

                                                 
233 Ekman, K. E., Varat och varan. Prostitution, surrogatmödraskap och den delade människan, s. 159 ff. 
234 A.a. s. 178. 
235 Jönsson, K., Det förbjudna mödraskapet. En moralfilosofisk undersökning av surrogatmödraskap. s. 128 f. 

samt s. 153. 
236 A.a. s. 182. 
237 A.a. s. 186. 
238 Mägi, E., och Zimmerman, L., Stjärnfamiljejuridik, s. 192. 
239 A.a. s. 192. samt se avsnitt 3.4.2. 
240 Remissvar avseende betänkandet Olika vägar till föräldraskap, s. 9 f. 
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7.6 Synpunkter från ett medicinskt perspektiv 
För att få en bredare bild av argumenten om surrogatarrangemang valde vi att även inkludera 

medicinska debattartiklar i uppsatsen. Nedan följer en kort analys av de artiklar vi presenterat 

tidigare. 

Som Viveca Söderström-Anttila skriver i sin artikel anser även vi att för att 

surrogatarrangemang ska kunna legaliseras i Sverige måste det finnas ett psykologiskt stöd 

genom hela processen.241 Alla parter måste få tillräckligt med information så att de kan ta ett 

välgrundat beslut om vad det innebär, både att vara surrogatmoder likväl som tilltänkta 

föräldrar. Saknas det förberedande steget för surrogatmodern finns risken att det som var tänkt 

att vara ett altruistiskt arrangemang istället bli ett kommersiellt surrogatarrangemang, något 

Ekman menar kan vara svårt att kontrollera.242 Vi anser dock, liksom SMER och Söderström-

Anttila, att det kan gå att säkerställa med grundlig rådgivning samt att detta ska ske under en 

längre tid innan kvinnan blir surrogatmoder.243  

Gällande vad Kjellmer anför angående barnets behov av att känna doft och ljud som det vant 

sig vid under tiden i magen låter vi vara okommenterat, vi har inte har kompetensen att 

kommentera detta.244 En tanke vi har är att det borde vara jämförbart med de barn som 

övergivits direkt efter födseln och sedan blivit adopterade. De studier som finns på de barnen 

skulle även kunna ligga till grund för bedömningen om barnens välmående vid 

surrogatarrangemang, något som kanske kan tas med i underlaget nästa gång frågan om 

legalisering av surrogatarrangemang tas upp. En sammanställning av svensk och internationell 

adoptionsforskning har till exempel gjorts i SOU 2003:49.245 

 

7.7 Altruistiskt vs kommersiellt surrogatmödraskap 
En av våra frågeställningar var att undersöka om surrogatarrangemang bör legaliseras i Sverige. 

Genom att diskutera för och nackdelar mellan de olika formerna av surrogatarrangemang 

kommer ett resultat baserat på informationen som framförts genom uppsatsens gång att 

framföras.   

Debatten om surrogatarrangemang handlar inte bara om det bör vara tillåtet utifrån om det 

är moraliskt försvarbart eller ej. I debatten framkommer även meningsskiljaktigheter gällande 

de olika formerna av surrogatarrangemang; altruistiskt och kommersiellt. De flesta som 

uttrycker motstånd till surrogatarrangemang anser att båda formerna av surrogatmödraskap står 

i strid med människovärdesprincipen. Andra åsikter som framförs är att altruistiskt 

surrogatmödraskap kommer lägga högt tryck på närstående att mot sin vilja ställa upp som 

surrogat. Vissa tror även att om altruistiskt surrogat blir tillåtet kommer det sakta men säkert gå 

över till kommersiellt till slut. Varför man tror detta är för att det förmodligen finns fler kvinnor 

som hade gjort det mot betalning än bara frivilligt, anser vi. De som ställer sig positivt till att 

surrogatmödraskap ska legaliseras i Sverige menar att det endast ska legaliseras förutsatt att det 

är altruistiskt och inte kommersiellt. Grunden till detta är en liberal syn, att kvinnan själv ska 

ha rätten att bestämma över sin anatomi. I dessa situationer ändras betydelsen av rättighet och 

frihet till att gälla endast under vissa förutsättningar, när pengar inte är inblandade.  

Många anser att det är stor risk att kommersiella surrogatarrangemang leder till 

kvinnohandel genom utnyttjande av kvinnans kropp mot betalning. Kommersiella 

surrogatarrangemang upprör många och det kan bero på den konservativa synen som många 

har anser vi, att reproduktion ska vara något “naturligt” och baserat på kärlek, äktenskap och 

                                                 
241 Söderström-Anttila, V., Surrogatmoderskap – erfaret team bör följa hela processen, Läkartidningen 18–

19/2014. 
242 Ekman, K. E., Varat och varan. Prostitution, surrogatmödraskap och den delade människan, s. 164. 
243 Remissvar avseende betänkandet Olika vägar till föräldraskap, s. 8. 
244 Kjellmer, I., För stor hänsyn till barnlösas önskemål, Läkartidningen 15/2013, s. 724–725. 
245 SOU 2003:49 Adoption - till vilket pris? 
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samlag. Vad vi kommit fram till efter att ha analyserat de olika formerna av surrogatmödraskap 

är att vi anser att det inte är försvarbart att föda ett barn för att sedan skiljas åt mot pengar, 

därför är det svårt att implementera kommersiellt surrogat.  

Den avgörande skillnaden i de olika formerna av surrogatmödraskap är alltså motivet hos 

kvinnan som ställer upp som surrogatmoder.246 Ett motiv kan vara både av generositet men även 

ekonomiskt då kvinnan kan vara i behov av en större inkomst, det motiveras då av både 

kommersiella och altruistiska skäl. Om arrangemanget sker på altruistiska grunder förväntas 

det endast finnas en önskan att hjälpa ett par som inte kan få barn själva.247  

 En implementering av altruistiskt surrogatarrangemang skapar möjligheter för ofrivilligt 

barnlösa som på annat sätt inte kan få barn. Att göra altruistiskt surrogatmödraskap tillåtet 

resulterar i att kvinnor själva kan välja att ingå surrogatarrangemang och det enda villkoret är 

att det sker utan ersättning för att hjälpa par som inte kan bära sina egna barn. Att implementera 

kommersiellt surrogatmödraskap i dagsläget är nog svårare men för att inte avvisa idén om 

surrogatarrangemang helt och hållet är det mer hållbart att legalisera altruistiskt surrogat än 

inget alls. Det skapar en större säkerhet för parterna inblandade, att få hjälp i de land de har sin 

hemvist. Vi anser även att processen blir säkrare juridiskt om det blir reglerat.  

 

7.8 Kan surrogatarrangemang vara etiskt och moraliskt försvarbart? 
Den avslutande frågan som vi önskar besvara är huruvida ett legaliserande av 

surrogatarrangemang kan leda till en ändrad syn på genetiskt/biologiskt moderskap. För att göra 

det måste vi först konstatera om vi anser surrogatarrangemang vara etiskt och moraliskt 

försvarbart. 

Som vi tidigare nämnt anser vi inte kommersiellt surrogatarrangemang vara något vi 

förespråkar, främst på grund av risken att kvinnor blir utnyttjade. Vi håller dock med Shalev i 

hennes argument att det kan vara en väg till en bättre ekonomi för de kvinnor som har svårt att 

ens klara de mest grundläggande behoven men att legalisera kommersiella 

surrogatarrangemang i Sverige är i dagsläget inte aktuellt. 248 När det handlar om att undersöka 

huruvida det är etiskt och moraliskt försvarbart att legalisera surrogatarrangemang i Sverige 

väljer vi att utgå från altruistiskt surrogatarrangemang, vilket är det som SMER anser kan vara 

godtagbart.249 

Med utgångspunkt i Mills frihetsteori anser vi, liksom Jönsson, att surrogatarrangemang kan 

vara godtagbart under vissa förutsättningar.250 För att det ska vara godtagbart anser vi att 

surrogatarrangemanget ska vara altruistiskt, det ska vara en frivillig insats från surrogatmodern, 

det måste föregås av grundlig information och rådgivning, parterna som ingår avtalet ska vara 

myndiga samt att de ska vara psykiskt friska att de förstår innebörden av sina åtaganden. 

Frihetsteorin innebär att ingen har någon moralisk rätt att ingripa så länge handlingarna inte 

skadar någon annan. 251 Utifrån denna teori kan staten således ingripa endast om någon skadas 

eller att det saknas samtycke.  

Skulle surrogatmodern bryta kontraktet beter hon sig klandervärt utifrån Mills teori.252 Att 

surrogatmodern skulle göra sig skyldig till avtalsbrott om hon väljer att avbryta graviditeten 

eller om hon inte förmår lämna ifrån sig barnet anser vi däremot vara något som hon bör ha rätt 

till. Surrogatmodern har fortfarande rätt till sin egen kropp och behöver ha ett skydd mot att 

tvingas till något hon inte vill, detta gäller både valet att avbryta graviditeten såväl som valet 

                                                 
246 Jönsson, K., Det förbjudna mödraskapet. En moralfilosofisk undersökning av surrogatmödraskap. s. 198. 
247 Se avsnitt 2.1.4.  
248 Se avsnitt 6.2.6. om feministisk syn. 
249 Se avsnitt 4.2.5. 
250 Jönsson, K., Det förbjudna mödraskapet. En moralfilosofisk undersökning av surrogatmödraskap. s. 97. 
251 A.a. s. 97 ff. 
252 A.a. s. 102. 
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att lämna ifrån sig barnet. Vad gäller de tilltänkta föräldrarna anser vi att de inte har någon rätt 

att ångra sig när graviditeten är konstaterad. Deras åtaganden gäller oavsett om de går isär eller 

om barnet skulle vara sjukt, de kommer bli rättsliga föräldrar under förutsättning att 

surrogatmodern inte väljer att behålla barnet. Reglering kring dessa problem är en förutsättning 

för att förhindra nya fall som ”Baby M” och ”Baby Gammy”. Båda parter har ett ansvar som 

kräver reglering för att barnet inte ska riskera att fara illa. 

Under de förutsättningar vi presenterat ovan anser vi att surrogatarrangemang kan vara etiskt 

och moraliskt försvarbart men att det kräver noggranna kontroller och rådgivning både för 

surrogatmodern och de tilltänkta föräldrarna. Nästa steg blir då att granska om 

surrogatarrangemang kan påverka synen på genetiskt/biologiskt kön. 

 

7.9 Ändrad syn på genetiskt/biologiskt moderskap 
När vi konstaterat att surrogatarrangemang kan vara etiskt och moraliskt försvarbart, under de 

förutsättningar vi nämner ovan, återstår att granska det sista syftet med uppsatsen nämligen att 

undersöka om surrogatarrangemang kan ändra synen på genetiskt/biologiskt moderskap. Vi 

anser att det kan komma att göra det och det grundar vi i hur diskussionen såg ut innan det blev 

tillåtet med ägg- och spermadonation i Sverige. Nedan följer ett kort sammandrag om den 

debatten och hur vi kopplar det till surrogatarrangemang. 

Barnombudsmannen anförde redan år 1995 att ”äggdonationer var ett svek mot barnen” och 

menade att om äggdonationer legaliserades kunde det uppstå fler problem än de moraliska och 

etiska aspekterna som fanns inför spermadonation.253 BO menade att om den födande kvinnan 

inte är genetiskt bunden till barnet riskerade barnet att få en identitetskris. Då, precis som nu, 

anförde motståndarna att det saknades kunskap om de psykologiska konsekvenserna för barnet 

och att det inte gick att kontrollera att barnet fick vetskap om sin genetiska härkomst.254  

Trots diskussionerna legaliserades äggdonationer år 2003 och anses idag inte vara en ovanlig 

företeelse i de fall kvinnans egna ägg är obrukbara. På samma sätt anser vi att diskussionen 

kring surrogatarrangemang kan komma att normaliseras. Vi menar att synen på vem som är 

barnets moder kan komma att utvidgas och involvera fler personer om surrogatarrangemang 

legaliseras. Barnet kommer få möjlighet att ha ett större nätverk av föräldrar, ett nätverk som 

innefattar den biologiska modern, den genetiska moden och de sociala föräldrarna. Vid 

altruistiska surrogatarrangemang tycker vi, precis som SMER, att surrogatmodern ska ha en 

nära anknytning till de tilltänkta föräldrarna.255 På så sätt kommer hon vara en del av barnets 

liv och kan ses som en social förälder utan att vara rättslig förälder och vårdnadshavare.  

Utifrån hur dagens samhälle utvecklas anser vi att synen på genetiskt/biologiskt moderskap 

kan komma att bli mer inkluderande om surrogatarrangemang legaliseras, den största vinnaren 

vid ett sådant scenario är barnet. 
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8 Slutsatser och avslutande ord 
Det har skrivits mycket kring surrogatarrangemang och det finns både för- och nackdelar med 

surrogatarrangemang vilket tydligt framgår av debatten i utredningar, svar från remissinstanser 

samt i olika medier. Ett argument som framkommer för att legalisera surrogatarrangemang är 

att kvinnor är kapabla att själva avgöra om de vill ingå i ett surrogatarrangemang eller inte.256 

Det görs jämförelser med att frivilligt donera en njure eller genomgå en 

livmodertransplantation, vilket är tillåtet och accepterat i samhället.257 På samma sätt menar de 

som vill legalisera surrogatarrangemang att det är inte statens och/eller allmänhetens uppgift att 

bestämma huruvida om en kvinna får hjälpa någon som är ofrivilligt barnlös att få ett genetiskt 

barn genom att ställa upp som surrogatmoder, ett sådant beslut ska kvinnan kunna ta själv.258 

En del av motståndarna till surrogatarrangemang menar att det inte är till barnets bästa att 

födas genom surrogatarrangemang, främst på grund av avsaknaden av fakta och studier på hur 

barnet klarar detta psykiskt samt att barnet behöver den biologiska moderns ljud och dofter. De 

menar att barnet kan få identitetsproblem om de har både en genetisk moder och en biologisk 

moder.259 Andra motståndare talar om de olika sorters surrogatarrangemang som finns och 

menar att om altruistiska surrogatarrangemang legaliseras ökar risken för att kommersiella 

surrogatarrangemang senare kommer att tillåtas och av den anledningen vill de förbjuda alla 

sorter.260 Vidare menar några av motståndarna att kvinnor och barn riskerar att bli varor på en 

marknad om surrogatarrangemang blir lagligt. De menar att kvinnan har rätt till sin kropp 

likställer surrogatarrangemang med prostitution.261 

Dessa argument är förståeliga men vi ställer oss frågande till hur länge kan Sverige undvika 

detta ämne, då det växer allt för snabbt utan att lagreglering finns. Det talas om kvinnans rätt 

till sin egen kropp men blir det inte motstridigt att inte låta kvinnan bestämma själv om denne 

vill ingå surrogatarrangemang eller inte. En lagreglering innebär inte att alla kvinnor måste ingå 

surrogatarrangemang utan det är ett alternativ för de som vill. Det öppnar fler dörrar samt en 

större valmöjlighet för de par som är ofrivilligt barnlösa. Utifrån denna ståndpunkt är det också 

viktigt att poängtera att inte alla sorter av surrogatarrangemang bör vara tillåtet utan endast den 

altruistiska. Även om det finns ett block som är emot surrogatarrangemang bör det vara en 

gemensam faktor att detta område är i behov av lagreglering. Detta för att skydda individerna 

som ingår surrogatarrangemang och göra det så rättssäkert som möjligt men också för att 

förhindra komplikationerna som uppstår när par åker utomlands för att genomföra 

surrogatarrangemang och sedan behöver fastställa föräldraskapet i Sverige. 

Moderskapspresumtionen gör det omöjligt att fastställa den genetiska modern som rättslig 

förälder till ett barn som fötts genom surrogatarrangemang även om det finns en dom som 

fastställt detta i landet där surrogatarrangemanget genomfördes.262 Idag är enda sättet adoption 

vilket är något som tar tid och den som riskerar att hamna i en rättsosäker position är barnet, 

den part båda sidorna av debatten värnar om. Vi hoppas att kommande utredningar tar med fakta 

och statistik från de länder där altruistiska surrogatarrangemang är legaliserat. Detta kan komma 

att utgöra en del av underlaget för att tydliggöra hur de länderna löst den juridiska frågan. Om 

Sverige ska legalisera altruistiska surrogatarrangemang anser vi även att de studier som finns 

på adopterade barn ska granskas ytterligare. Det är viktigt att se hur de adopterade barnen 

utvecklats psykiskt och om paralleller kan göras till barn som föds av en surrogatmoder, detta 

för att kunna stötta barnet på ett bra sätt om det skulle visa sig behövas. 

                                                 
256 Se avsnitt 4.2.3 och avsnitt 6.2.6. 
257 Se avsnitt 4.2.2.  
258 Se avsnitt 6.4.4. 
259 Se avsnitt 6.4.5. 
260 Se avsnitt 4.1. 
261 Se avsnitt 6.4.5. 
262 Se avsnitt 3.4.2. 
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Vår slutsats är att altruistiska surrogatarrangemang kan legaliseras i Sverige och genom 

noggranna kontroller bör det vara möjligt att kontrollera så det verkligen är altruistiskt. Vi anser 

vidare att en legalisering skulle ge samhället en utökad syn på vad moderskap är. Från att idag 

endast vara den biologiska modern till att inkludera även den genetiska modern. I samband med 

inkluderandet av den genetiska modern öppnar det även för att uppdatera 

moderskapspresumtionen så att den genetiska modern kan fastställas som rättslig moder utan 

adoption. Juridiskt skulle detta innebära att moderskap fastställs på samma grunder som 

faderskap. Vi anser att öppenhet i förhållandet mellan barn och genetisk moder samt biologisk 

moder ger barnet en större trygghet. Det finns ett ordspråk som lyder “det krävs en hel by för 

att uppfostra ett barn” och vi menar att det ligger något i det.  
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