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Förkortnings- och begreppslista  

 
Förkortningar  
 
 
AvtL  Lag (1915:218) om avtal och andra 

rättshandlingar på förmögenhetsrättens 
område  

  
Barnkonventionen Förenta nationernas konvention om barnets 

rättigheter 
  
Dir.  Kommittédirektiv  
  
EKMR  Europeiska konventionen om skydd för de 

mänskliga rättigheterna och de 
grundläggande friheterna 

  
EU-stadgan  Europeiska unionens stadga om de 

grundläggande rättigheterna  
  
FB Föräldrabalk (1949:381) 
  
HD  Högsta domstolen  
  
HSL Hälso- och sjukvårdslag (2017:30) 
  
KLF Kvinnliga läkares förening  
  
NJA  Nytt juridiskt arkiv, avd. I 
  
Prop. Proposition  
  
RF Regeringsformen (1974:152) 
  
RFSL Riksförbundet för homosexuellas, 

bisexuellas, transpersoners, queeras och 
intersexpersoners rättigheter  

  
RFSU Riksförbundet för sexuell upplysning 
  
RH Rättsfall från hovrätterna 
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SLS Svenska läkaresällskapet  
  
Smer  Statens medicinsk-etiska råd  
  
SOU Statens offentliga utredningar 
  
SvJT  Svensk juristtidning  
  

 
Begrepp 
 
 
Altruistiskt surrogatmödraskap Surrogatmödraskap där kvinnan inte får 

någon särskild ersättning för att vara 
surrogatmoder.1 

  
Assisterad befruktning  Ett samlingsnamn för olika 

befruktningsmetoder som delvis utförs 
utanför kroppen.2  

  
Det tillkomna barnet  Det barn som fötts genom ett 

surrogatmödraskap.  
  
Insemination  En befruktningsmetod där spermier på annat 

sätt än genom samlag förs in i slidan eller 
livmodern.3 

  
Kommersiellt surrogatmödraskap Surrogatmödraskap där kvinnan får en 

särskild ersättning för att vara 
surrogatmoder.4 

  
Pactum turpe Avtal vars innehåll strider mot lag eller goda 

seder.5  
  
Rättsligt föräldraskap  Föräldraskapet enligt gällande svensk rätt.  
  
Surrogatmoder En kvinna som bär ett barn med avsikten att 

efter födseln lämna över det till de tilltänka 
föräldrarna.  

 
1 Dir. 2013:70 s 6.  
2 Smer, Assisterad befruktning.  
3 NE, insemination.  
4 Dir. 2013:70 s 6.  
5 Adlercreutz, Gorton & Lindell-Frantz, Avtalsrätt I, s 319. 
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Surrogatavtal  Det avtal som upprättas mellan 

surrogatmodern och de tilltänka föräldrarna 
och som reglerar förhållandena dem emellan 
med anledning av ett förestående 
surrogatmödraskap.  

  
Tilltänkta föräldrar  Den eller de person(er) som efter födseln 

avser att bli förälder/föräldrar till det barn 
som tillkommit genom ett 
surrogatmödraskap.  
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1. Inledning  
 
1.1 Problematiken  
 
En form av assisterad befruktning som fått stor uppmärksamhet och lett till återkommande 
diskussioner är surrogatmödraskap. Surrogatmödraskap innebär att en kvinna 
(surrogatmodern) åtar sig att bära och föda ett barn för någon annans räkning, där hon efter 
födseln överlämnar barnet till de tilltänkta föräldrarna.6 För de som tillhör de 10–15 % av alla 
par som drabbas av ofrivillig barnlöshet7, kan surrogatmödraskap ses som en efterlängtad 
lösning. Samtidigt har det lyfts kritiska röster om att surrogatmödraskap är moraliskt 
oförsvarligt och någonting som samhället därför borde ta avstånd från. I 
lagstiftningssammanhang har surrogatmödraskapet under de senaste årtiondena 
återkommande diskuterats i olika SOU:er och propositioner.8 Än så länge har lagstiftaren valt 
att inte agera, utan i dagsläget är surrogatmödraskap oreglerat. Senaste gången frågan om 
surrogatmödraskapets vara eller icke-vara inom den svenska rättsordningen var under 
utredning var i SOU 2016:11 – Olika vägar till föräldraskap. Här ansågs riskerna väga tyngre 
än de fördelar som fanns att vinna, varför utredaren landade i att surrogatmödraskap inte ska 
tillåtas inom den svenska hälso- och sjukvården.9  
 
Att barnlösa personer inte kan få sjukvårdens hjälp att genomföra ett surrogatmödraskap 
betyder dock inte att det är förbjudet. Lagstiftaren har nämligen valt att inte kriminalisera eller 
uttryckligen förbjuda surrogatmödraskapet, varför rättsordningen inte kan förhindra att 
människor på egen hand genomför ett surrogatarrangemang.10 Det kan därför trots allt komma 
att födas barn genom surrogatmödraskap i Sverige. Förhållandet mellan surrogatmodern och 
de tilltänkta föräldrarna regleras ofta genom ett surrogatavtal.11 Frågan är om ett sådant avtal 
kan vara juridiskt giltigt eller om de etiska argument som lyfts fram mot surrogatmödraskap 
gör att det bör behandlas som ett avtal i strid med goda seder – ett pactum turpe.  
 
1.2 Syfte  
 
Syftet med denna uppsats är att identifiera de argument som lyfts fram mot 
surrogatmödraskap, för att sedan värdera dessa i relation till en abstrakt tillämpning av 
pactum turpe på surrogatavtalet som fenomen. Med pactum turpe menas avtal vars innehåll 
står i strid med lag eller goda seder.12 Denna uppsats kommer utgå från den sistnämnda 
kategorin, det vill säga avtal i strid med goda seder. Ett annat sätt att beskriva goda seder i 
bemärkelsen pactum turpe är rör det sig om moraliskt grundande uppfattningar där vissa 

 
6 Singer, Barnets bästa – om barns rättsliga ställning i familj och samhälle, s 106.  
7 Med ofrivillig barnlöshet menas att man under minst ett års tid har försökt bli med barn utan att lyckas, se 
Karolinska institutet, Fakta om ofrivillig barnlöshet, 18/11 2020.  
8 Se bl.a. SOU 1985:5 s 49–50, prop. 1987/88:160 s 14 och prop. 2001/02:89 s 55.  
9 SOU 2016:11 s 445.  
10 Prop. 2001/02:89 s 55 och SOU 2016:11 s 361–363. 
11 SOU 2016:11 s 492.  
12 Adlercreutz, Gorton & Lindell-Frantz, Avtalsrätt I, s 319.  
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beteenden anses osedliga eller stötande.13 Alla avtal som kan anses ha ett moraliskt 
tvivelaktigt innehåll utgör inte pactum turpe, utan det krävs att den moraliska otillbörligheten 
är av en viss karaktär. Tanken med uppsatsen är alltså att undersöka om argumenten mot 
surrogatmödraskap har sådan tyngd att de talar för att surrogatavtalet är moraliskt otillbörligt i 
bemärkelsen pactum turpe.  
 
1.3 Material  
 
Det har inte genomförts någon ordentlig undersökning av pactum turpe i relation till 
surrogatmödraskap, även om det har framförts röster för att surrogatavtalet kan utgöra ett 
exempel på pactum turpe.14 Denna uppsats kan därför sägas utgå från två kategorier av 
material: material kopplade till pactum turpe och material kopplade till surrogatmödraskap, 
vilka jag ska försöka förena inom ramen för denna uppsats.   
 
När det gäller den förstnämnda kategorin finns det ingen lagregel att utgå från eftersom 
pactum turpe är en okodifierad princip. Principen nämns dock kort i förarbetena till 
avtalslagen även om man har valt att inte lagreglera pactum turpe.15 I den juridiska doktrinen 
finns det inte någon mer genomgripande monografi över hur principen bör förstås och 
behandlas inom den svenska rättsordningen. Däremot har flera jurister diskuterat principen i 
olika artiklar och bokkapitel. Den tas även upp i ett antal läroböcker. Som exempel kan 
nämnas Ingvarsson16, Lindskog17, Ramberg18, Persson & Ingvarsson19, Westberg20, Grönfors 
& Dotevall21, Adlercreutz, Gorton & Lindell-Frantz22, Ramberg & Ramberg23 samt 
Dotevall.24 Bland den juridiska doktrinen bör särskilt nämnas Agnafors Pactum turpe – en 
rekonstruktion och ett försvar25, då hans förslag till moralisk otillbörlighetsbedömning 
kommer utgöra ett viktigt verktyg i denna uppsats, mer om detta under metodavsnittet 
nedan.26 Det kommer märkas att de olika jurister som skrivit om ämnet delvis har skilda 
åsikter om hur pactum turpe ska förstås, vilket visar på det oklara rättsläget där principens 
egentliga innebörd och tillämpningsområde är öppet för diskussion. Andra källor av betydelse 
är givetvis de rättsfall som rör pactum turpe och osedliga avtal. Eftersom det finns väldigt få 
rättsfall på området kommer jag även att använda mig av hovrättsfall. Dessa har inte samma 
prejudikatvärde som ett fall från Högsta domstolen, men kan ändå tjäna som exempel på hur 
en osedlighetsbedömning kan gå till.  

 
13 Ingvarsson, SvJT 2004, s 749.  
14 Se exempelvis Dotevall, Avtal, s 212–213.  
15 SOU 1915:1 s 120, SOU 1974:83 s 195 och prop. 1975/76:81 s 10. 
16 Ingvarsson har vid flera tillfällen diskuterat avtal i strid med goda seder och kopplingen mellan juridik och 
moral. Se SvJT 2004, s 739–758, SvJT 2011, s 1019–1035. 
17 Vänbok till Bertil Södermark, s 195–212.  
18 Avtalslagen 90 år – aktuell nordisk rättspraxis, s 307–315. 
19 Festskrift till Ronney Hagelberg, s 197–205. 
20 Festskrift tillägnad Håkan Strömberg, s 309–328 och Festskrift till Rune Lavin, s 271–283.  
21 Avtalslagen, s 181.  
22 Avtalsrätt I, kap 10.1.  
23 Allmän Avtalsrätt, kap 12.3.   
24 Avtal, kap 7.2.  
25 SvJT 2019, s 956–978.  
26 Se nedan avsnitt 1.4.2.  
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Inte heller för surrogatmödraskapet finns det någon lagregel att luta sig mot, då det i svensk 
rätt saknas specifika regler kring surrogatmödraskap och surrogatavtal. Föräldrabalken ger 
dock svar på hur det rättsliga föräldraskapet generellt regleras inom den svenska 
rättsordningen, även om det inte finns någon specifik reglering kring surrogatmödraskap. I 
övrigt finns det däremot mer material om surrogatmödraskap än om pactum turpe. En central 
källa är SOU 2016:11 där det genomfördes en grundläggande genomgång av framförallt 
altruistiska surrogatmödraskap och huruvida dessa ska tillåtas inom den svenska hälso- och 
sjukvården. Jag kommer även titta på de remissinstanser som lämnat sitt yttrande till 
utredningen. En utmaning med dessa källor är att de utgår från ett lagstiftningssammanhang 
och från en diskussion om surrogatmödraskap bör tillåtas eller inte inom den svenska hälso- 
och sjukvården. Som kommer framgå av uppsatsen är det inte alltid givet att samma typ av 
argument gör sig gällande vid domstolens hantering av surrogatavtalet. I den juridiska 
doktrinen har bland annat Mägi & Zimmerman27, Schiratzki28 och Singer29 beskrivit den 
familjerättsliga regleringen av betydelse för surrogatmödraskapet. En annan viktig källa som 
bör nämnas här är Stolls avhandling Surrogacy arrangements and legal parenthood – Swedish 
law in a comparative context.  
 
Lagar, förarbeten, rättsfall och juridisk doktrin kan sägas utgöra traditionella rättskällor. När 
man talar om pactum turpe och avtal i strid med goda seder rör man sig emellertid i juridikens 
utkanter – det finns ingen bestämmelse som sätter upp färdiga rekvisit för vad som utgör en 
god moral. På grund av detta kommer jag även hämta material utanför den rättsliga sfären, då 
det traditionella juridiska materialet inte räcker till. Här finns det en uppsjö av debattörer som 
har olika syn på surrogatmödraskapet och de risker/möjligheter som är förenade med 
arrangemanget. När jag har valt mitt material har jag varit noga med använda mig av material 
från båda sidor av debatten, där jag lyfter fram såväl förespråkare som motståndare till 
surrogatmödraskap, för att på så vis kunna få en så bred diskussion som möjligt. Två centrala 
icke-rättsliga källor är filosofi-professor Jönssons avhandling Det förbjudna mödraskapet – en 
moralfilosofisk undersökning av surrogatmödraskap, samt författaren och journalisten 
Ekmans bok Varat och Varan – prostitution, surrogatmödraskap och den delade människan. 
Dessa texter har valts då de ger uttryck för diametralt olika inställningar gentemot 
surrogatmödraskapet och utgör tydliga exempel på den argumentation som har lyfts fram från 
de olika sidorna i den utomrättsliga debatten kring surrogatmödraskap. En svårighet med att 
använda dessa icke-rättsliga källor är hur de ska kunna ”översättas” till juridiskt relevanta 
argument.  
 
1.4 Metod   
 
1.4.1 Övergripande metod 
 

 
27 Stjärnfamiljejuridik – svensk familjelagstiftning ur ett normkritiskt perspektiv.  
28 Föräldraansvar i välfärdsrätten – om vårdnad, vårdnadstvister och barnskydd.  
29 Barnets bästa – om barns rättsliga ställning i familj och samhälle.  
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För att kunna tillämpa pactum turpe på surrogatavtalet är det naturligtvis viktigt att först och 
främst reda ut hur denna princip brukar förstås och tillämpas. Eftersom det rör sig om en 
okodifierad princip utan tydliga rekvisit, med få vägledande rättsfall och där olika jurister 
dessutom har olika uppfattning om principens innebörd och plats inom den svenska 
rättsordningen, kommer jag lägga relativt stort utrymme på en allmän bakgrund till pactum 
turpe. Jag kommer även att redogöra för regleringen kring det rättsliga föräldraskapet, 
eftersom denna reglering kan sätta gränser för vad som är möjligt att med bindande verkan 
reglera i ett avtal. I dessa delar kommer jag använda mig av de traditionella rättskällorna i 
form av lagstiftning, förarbeten, rättsfall och doktrin.  
 
Därefter kommer jag gå igenom det rättsliga och utomrättsliga materialet kring 
surrogatmödraskap som har presenterats under ovanstående rubrik, för att på så sätt kunna 
identifiera de invändningar som brukar framföras mot surrogatmödraskapet samt den 
diskussion som förts för och emot dessa invändningar. När jag väl identifierat de centrala 
moraliska invändningarna är nästa steg att värdera dem i relation till surrogatavtalet och 
pactum turpe. Som nämnts tidigare utgör inte alla moraliskt tvivelaktiga avtal ett pactum 
turpe. Här ska jag analysera om argumenten mot surrogatmödraskap har sådan tyngd att de 
talar för att surrogatavtalet är moraliskt otillbörligt i bemärkelsen pactum turpe. Hur ska jag 
då kunna göra denna bedömning? Som redan nämnts finns det ingen lagregel som definierar 
vad som utgör god moral. Det saknas även tydlig vägledning från praxis gällande 
otillbörlighetsbedömningen vid osedliga avtal. För att ha någon slags måttstock att utgå från 
och knyta bedömningen till kommer jag att använda mig av Agnafors rekonstruktion av 
pactum turpe. Agnafors sätter nämligen upp vissa kriterier/rekvisit för när den moraliska 
otillbörligheten i ett avtal är av en sådan specifik karaktär som pactum turpe förutsätter.30 
Modellen kommer vara till hjälp för att kunna ”översätta” de utomrättsliga argumenten till 
juridiskt relevanta argument.  
 
Även om jag använder Agnafors modell är det dock oundvikligen så att moral och etik är 
frågor som saknar entydiga svar. Olika personer kommer att kunna komma till olika slutsatser 
och man kommer alltid i någon mån påverkas av sin egen moraluppfattning. Detta är en 
aspekt som inte går att komma ifrån när det gäller den här typ av frågor, eftersom det inte 
finns några färdiga svar på vad som utgör god moral. Genom att knyta bedömningen till 
någonting konkret ökar dock förutsebarheten samtidigt som risken för att det blir fråga om ett 
personligt tyckande minskar.  
 
1.4.2 Agnafors modell – kriterium (I), (II) och (III) 
 
Agnafors sätter upp en modell som bygger på kriterier han identifierat i praxis, närmare 
bestämt i NJA 1992 s 299, NJA 1997 s 93 och NJA 2002 s 322, och som kan användas för att 
avgöra när ett avtal kan ogiltigförklaras eller avvisas på grund av pactum turpe.31 Jag kommer 
dock inte använda mig av hela modellen, utan kommer fokusera på de kriterier han sätter upp 

 
30 Agnafors, SvJT 2019, s 969. 
31 Agnafors, SvJT 2019, s 962–963.   
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för den moraliska otillbörlighetsbedömningen. Förslaget innebär att minst ett av två normativa 
kriterier ((I) och/eller (II)) + två deskriptiva kriterier ((III) och (IV)) behöver vara uppfyllda 
för att otillbörligheten kan anses vara av ett sådant slag som pactum turpe förutsätter.32  
 
Kriterium (I) beskrivs på följande sätt: ”Avtalet innebär, direkt eller som en rimligt förutsebar 
konsekvens, en betydande kränkning av grundläggande rättigheter eller intressen, eller en 
förlust av möjligheten att göra grundläggande rättigheter eller intressen gällande, 
för avtalspart eller tredje man.”33 Eftersom kriteriet fokuserar på de personer som på något 
sätt direkt påverkas av avtalet, kommer jag för enkelhetens skulle benämna det som 
individuella rättigheter.  
 
Om kriterium (II) skriver Agnafors: ”Avtalet skadar grundläggande kollektiva värden och 
normer på ett betydande sätt.”34 Detta kriterium benämner jag kollektiva värden.  
   
Avtalet måste alltså ha en negativ inverkan på antingen de individuella rättigheterna eller på 
kollektiva värden för att ses som moraliskt otillbörligt i bemärkelsen pactum turpe. Utöver 
detta kräver modellen enligt kriterium (III) att en prövning av/ett fastställande av avtalet 
skulle ha en betydande negativ inverkan på rättsordningens legitimitet. Skulle en prövning 
eller ett fastställande inte leda till en sådan legitimitetsförlust är den moraliska otillbörligheten 
inte rättsligt relevant.35  
 
Slutligen tillkommer ett fjärde kriterium (IV) som innebär att det inte finns något systematiskt 
rättsligt skydd som kompenserar avtalets eventuella skadliga inverkan på de individuella 
rättigheterna eller de kollektiva värdena.36 Finns det i den svenska rättsordningen ett 
skyddsnät för de personer eller grupper av personer som riskerar att drabbas negativt av 
avtalet, bör det alltså inte behandlas som ett pactum turpe, även om övriga kriterier är 
uppfyllda. Eftersom surrogatmödraskap är ett oreglerat område kan det redan här sägas att det 
inte finns sådant skyddsnät vad gäller surrogatavtalet. Jag kommer därför inte gå närmare in 
på detta kriterium, utan uppsatsen kommer att fokusera på kriterium (I), (II) och (III).  
 
Agnafors modell erbjuder alltså ett förslag till konkreta kriterier som kan användas vid 
tillämpningen av pactum turpe på surrogatavtalet. En nackdel med att uppsatsen till stor del 
utgår från en persons tankar kring hur pactum turpe kan förstås och tillämpas, är det faktum 
att det råder skilda åsikter om pactum turpes plats i den svenska rättsordningen. Agnafors 
rekonstruktion kan inte ses som ett facit och det är inte givet att alla hade hållit med honom 
om att pactum turpe bör tillämpas på det sätt som han föreslår. Samtidigt är rekonstruktionen 
inte tagen ur luften, utan den bygger på omständigheter som går utläsa ur praxis och stämmer 
i mångt och mycket överens med vad andra jurister tidigare har sagt, även om de inte ställt 

 
32 Agnafors, SvJT 2019, s 969.  
33 Agnafors, SvJT 2019, s 970.  
34 Agnafors, SvJT 2019, s 971.  
35 Agnafors, SvJT 2019, s 973–974.  
36 Agnafors, SvJT 2019, s 975–976.  
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upp samma typ av konkreta kriterier. Rekonstruktionen är även aktuell, då den utgör en av de 
senaste texterna som skrivits om pactum turpe.  
 
1.5 Avgränsning  
 
I debatten kring surrogatmödraskap finns en internationell aspekt, eftersom det förekommer 
att svenskar som vill bli föräldrar åker utomlands och tar hjälp av en surrogatmoder från ett 
annat land. På grund av detta uppkommer frågor om lagval och jurisdiktion, där det inte är 
säkert att svensk domstol är behörig att behandla en uppkommen tvist kring surrogatavtalet. I 
den här uppsatsen sätts dock dessa frågor åt sidan, och uppsatsen kommer utgå från en 
situation där svensk domstol är behörig att pröva tvisten och där svensk lag ska tillämpas. 
Anledningen till denna avgränsning är att den internationella privat- och processrätten är 
komplicerad och svårgenomtränglig. Det saknas internationell reglering för 
gränsöverskridande surrogatmödraskap, vilket innebär att man måste ha kännedom om det 
aktuella landets regler för att avgöra hur avtalet ska hanteras.37 En genomgång av dessa regler 
skulle därmed bli omfattande och ta fokus från huvudfrågan om pactum turpe. Jag utgår 
därför från situationen att surrogatmödraskapet genomförs i Sverige mellan svenska 
avtalsparter. 
 
Man skulle kunna tänka sig att vissa surrogatavtal även skulle kunna passa in under någon av 
de lagstadgade ogiltighetsgrunderna i tredje kapitlet avtalslagen. Uppsatsen kommer dock att 
utgå från situationen att inget otillbörligt skett i samband med avtalsslutet, utan att det rör sig 
om avtalsparter som av egen fri vilja har valt att ingå ett surrogatavtal. Detta gör att 
ogiltighetsgrunderna i 28–31 samt 33 §§ AvtL inte blir tillämpliga, då de alla rör situationen 
vid avtalsslutet där den ena partens fria vilja på något sätt manipulerats.38 Fokus kommer 
således att vara på avtalets innehåll och inte på faktorer vid dess tillkomst. Kvar av de 
lagstadgade ogiltighetsgrunderna är generalklausulen i 36 § AvtL. Precis som pactum turpe 
kan 36 § AvtL användas för att komma åt ett otillbörligt avtalsinnehåll.39 Det råder delade 
meningar om relationen mellan denna generalklausul och pactum turpe, där vissa anser att 
argumenten från pactum turpe ryms inom ramen för 36 § AvtL, medan andra anser att pactum 
turpe bör tillämpas som ett självständigt rättsinstitut. De olika åsikterna kommer översiktligt 
att beröras under uppsatsens bakgrundsdel.40 Det centrala i uppsatsen är dock pactum turpe 
som princip och argumenten som sådana, varför jag inte närmare kommer utveckla om dessa 
argument bör åberopas som en självständig grund eller inom ramen för generalklausulen.  
 
På grund av att fokus kommer vara på innehållet i avtalet och argumenten för om detta 
innehåll är av sådan karaktär att avtalet bör behandlas som ett pactum turpe, kommer 
ytterligare en avgränsning göras. Denna avgränsning har att göra med frågan om pactum turpe 

 
37 Mägi & Zimmerman, Stjärnfamiljejuridik – svensk familjelagstiftning ur ett normkritiskt perspektiv, s 166.  
38 Dotevall, Avtal, s 216.  
39 Även om 36 § AvtL radar upp ytterligare faktorer som ska beaktas vid oskälighetsbedömningen, betonade 
man i förarbetena bakom bestämmelsen att det främst är innehållet i det omtvistade villkoret som får betydelse 
för bedömningen. Se prop. 1975/76:81 s 118. 
40 Se nedan avsnitt 2.1.4.  
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bör ses som en materiell ogiltighetsgrund eller som ett processhinder, det vill säga om talan 
ska ogillas efter en prövning i sak eller om den ska avvisas. I praxis förekommer båda 
varianterna, även om det finns tecken på att domstolarna börjar röra sig mot att i högre grad 
pröva talan materiellt istället för att avvisa den.41 Osäkerheten kring hur pactum turpe ska 
användas har föranlett en diskussion i doktrinen, där det framförts argument för att talan bör 
prövas i sak för att därefter eventuellt ogillas.42 Denna diskussion ska inte närmare 
uppmärksammas i denna uppsats. Oavsett om talan avvisas eller ogillas sker nämligen en 
bedömning kring avtalets osedlighet för att kunna ta ställning till om innehållet gör att avtalet 
bör behandlas som ett pactum turpe.43 Eftersom det är argumenten från denna 
osedlighetbedömning som ska lyftas fram, spelar det för uppsatsen ingen roll om pactum 
turpe tillämpas i form av processhinder eller ogiltighetsgrund.  
 
1.6 Disposition  
 
Uppsatsen är uppbyggd kring fem olika avsnitt. Efter detta inledande avsnitt kommer jag i 
avsnitt två ge en introduktion till såväl pactum turpe som princip och de svårigheter som kan 
uppstå vid tillämpningen, som till den familjerättsliga regleringen av betydelse för 
surrogatavtalet. Här ges även en introduktion till surrogatavtalet och hur detta kan se ut. 
Denna introduktion utgör bakgrundinformation som är viktig att ha med sig inför resten av 
uppsatsen.  
 
De tre efterföljande avsnitten, det vill säga avsnitt tre, fyra och fem, är uppbyggda efter 
kriterierna i Agnafors modell. Avsnitt tre kommer ta avstamp i de normativa kriterierna, 
kriterium (I) och (II). Här kommer jag först att presentera de centrala argumenten som förts 
fram mot surrogatmödraskap, för att sedan analysera om det ur dessa går att utläsa att 
surrogatavtalet står i strid med individuella rättigheter (kriterium (I)) eller kollektiva värden 
(kriterium (II)). Tyngdpunkten i uppsatsen kommer att ligga på denna del, det vill säga på de 
normativa kriterierna. Huvudfrågan i uppsatsen är om surrogatavtalet kan utgöra ett avtal i 
strid mot goda seder eller med andra ord om det är ett moraliskt otillbörligt avtal i 
bemärkelsen pactum turpe. Eftersom det är under de normativa kriterierna som själva 
moralbedömningen görs, där jag undersöker om de eventuellt omoraliska aspekterna av 
surrogatavtalet kan ha rättslig relevans, följer det naturligt att en stor del av uppsatsens fokus 
kommer ligga på denna del.  
 
Efter de normativa kriterierna kommer jag under avsnitt fyra utgå från kriterium (III) och 
analysera om en prövning av surrogatavtalet skulle ha en negativ inverkan på rättsordningen 
legitimitet. Därefter kommer jag att sätta samman kriterium (I) – (III) för en slutgiltig 
tillämpning av pactum turpe på surrogatavtalet. Detta görs i avsnitt fem.   

 
41 Ingvarsson, SvJT 2011, s 1028.  
42 Se exempelvis Lindskog, Vänbok till Bertil Södermark, s 210, fotnot 37 och Ingvarsson, SvJT 2011, s 1019–
1035. 
43 Se Westberg som i Festskrift till Rune Lavin, s 271–283 visar på hur en avvisningsprövning i själva verket ofta 
inkluderar en ganska omfattande prövning i sak. Se även NJA 1992 s 299 och NJA 1997 s 93 som sätter upp ett 
antal kriterier för avvisningsbedömningen, där det första har att göra med huruvida avtalet överhuvudtaget är 
otillbörligt.  
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2. Bakgrund  
 
2.1 Vad är pactum turpe? 
 
2.1.1 Avtal i strid med lag och avtal i strid med goda seder  
 
Pactum turpe är en princip som möjliggör för rättsväsendet att lämna avtal i strid med lag eller 
goda seder utan avseende.44 Nedan kommer jag stundtals att använda benämningen ”osedliga 
avtal”, vilket då inkluderar såväl avtal som strider mot lag, som avtal som strider mot goda 
seder. Här bör inledningsvis sägas något om innebörden av uttrycket goda seder i 
bemärkelsen pactum turpe. Uttrycket god sed används ibland för att beskriva någon slags 
beteendestandard för personer inom en viss bransch eller ett visst rättsområde. Man pratar 
exempelvis om god marknadssed. I sammanhanget pactum turpe syftar begreppet dock till 
någonting annat. Som sagts ovan rör det sig om moraliskt grundande uppfattningar där vissa 
beteenden anses osedliga eller stötande.45 Pactum turpe blir alltså tillämpligt vid lagstridiga 
eller omoraliska avtal.  
 
Osedliga avtal kan komma att ogiltigförklaras.46 I Sverige finns det dock inte någon 
lagstadgad princip som säger att avtal i strid mot lag eller goda seder alltid ska ses som 
ogiltiga. Tvärtom var man i förarbetena till avtalslagen tydlig med att bara för att en 
rättshandling strider mot en lagbestämmelse eller en allmän moral, innebär det inte att den ska 
ses som civilrättsligt ogiltig. Istället lämnades det åt domstolarna att avgöra den juridiska 
giltigheten av sådana avtal med beaktande av omständigheterna i varje enskilt fall.47 Sverige 
skiljer sig här från många andra europeiska länder, då det enligt den svenska rättsordningen 
alltså inte är givet att ett omoraliskt avtal också ska vara civilrättsligt ogiltigt. Ingvarsson och 
beskriver hur denna åtskillnad mellan rätt och moral kan ha flera förklaringar så som att vårt 
rättssystem är påverkad av den skandinaviska realismen, att Sverige till stor del är ett 
sekulariserat land där religion är något som i huvudsak hör till den privata sfären, samt att vi 
generellt sett har en hög acceptans för att människor själva får välja hur de vill vara, leva och 
agera. Studier visar att det i många andra rättsordningar är mer självklart att ett avtal som rör 
ett omoraliskt handlande också ska vara civilrättsligt ogiltigt.48  
 
På grund av åtskillnaden mellan rätt och moral, krävs det i svensk rätt ganska mycket för att 
moralen ska utgöra en begränsning av avtalsfriheten.49 Denna åtskillnad är dock inte 
fullständig, då det trots allts finns fall där osedliga avtal förklarats ogiltiga. Frågan man får 
ställa sig är när ett avtal är så moraliskt förkastligt att rätten inte bör bidra till att upprätthålla 
det.50 Förarbetena till avtalslagen ger ingen närmare vägledning till hur denna bedömning ska 

 
44 Agnafors, SvJT 2019, s 956.  
45 Ingvarsson, SvJT 2004, s 749.  
46 Adlercreutz, Gorton & Lindell-Frantz, Avtalsrätt I, s 319. 
47 SOU 1915:1 s 120.  
48 Persson & Ingvarsson, Festskrift till Ronney Hagelberg, s 198.  
49 Persson & Ingvarsson, Festskrift till Ronney Hagelberg, s 199.  
50 Persson & Ingvarsson, Festskrift till Ronney Hagelberg, s 197.  
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göras, utan stannar vid att det får avgöras från fall till fall. När generalklausulen i 36 § AvtL 
skulle införas på 70-talet uppmärksammade man att hanteringen av osedliga avtal kan fungera 
som en inskränkning av avtalsfriheten, men gav inte heller här någon vägledning för hur 
osedlighetsbedömningen ska göras.51 För att få en bild av hur pactum turpe kan tillämpas får 
man istället titta på praxis och doktrin. 
 
Pactum turpe kan alltså delas upp i två typer av avtalskategorier: avtal som strider mot lag 
respektive avtal som strider mot goda seder. När det gäller den förstnämnda kategorin kan det 
tyckas som självklart att ett avtal som rör en olaglig handling även ska vara civilrättsligt 
ogiltigt. Som framkommer av lagstiftarens inställning ovan är detta dock inte givet, utan trots 
att handlingen bedöms som olaglig kan själva avtalet vara giltigt.52 Det avgörande är vilken 
lagregel som avtalet strider mot. För det första kan konstateras att vissa lagregler uttryckligen 
säger att ett avtal i strid med regeln är ogiltiga. Här finns det skäl att argumentera för att 
pactum turpe aldrig blir relevant, eftersom det oavsett är givet att avtalet är civilrättsligt 
ogiltigt. Först när det inte finns någon lagregel som säger vad som ska gälla för det 
civilrättsliga avtalet, blir det intressant att titta på om avtalet ändå ska ogiltigförklaras på 
grund av att det är osedligt.53 I de fall där de civilrättsliga konsekvenserna av en 
lagöverträdelse inte har reglerats, kan en osedlighetsbedömning användas som ett 
komplement till de ofullständiga förbudsstadgandena.54 Det finns viss vägledning i praxis om 
hur denna bedömning ska göras.55  
 
Surrogatmödraskap är inte förbjudna i svensk lag. På grund av detta blir det i denna uppsats 
inte relevant att närmare fördjupa pactum turpe i meningen avtal som strider mot lag. Fokus 
kommer istället att ligga på den andra avtalskategorin, nämligen avtal som strider mot goda 
seder. Här fungerar inte osedlighetsbedömningen som ett komplement till en lagstadgad 
förbudsregel, utan osedlighetsbedömningen måste ta avstamp i någonting annat. Om 
bedömningen gällande avtal i strid mot lag är svår att göra, finns det ännu färre kriterier att 
utgå från när det kommer till avtal i strid mot goda seder.56 I huvudsak kan man dock säga att 
ett avtal som strider mod goda seder på något sätt går emot fundamentala värden som vår 
rättsordningen bygger på eller avser att främja.57 Det kan exempelvis röra sig om avtal i strid 
med de grundlagsskyddade personliga friheterna eller med en internationell konvention.58 
Westberg pekar på att när avtal i strid mot goda seder ska förklaras brukar man förutsätta att 
det rör sig om väldigt tydliga fall där vem som helst omedelbart både kan känna igen dem och 
utan tvekan förkasta dess berättigande.59   
 

 
51 Prop. 1975/76:81, s 10.   
52 Ingvarsson, SvJT 2004, s 750–751.  
53 Agnafors, SvJT 2019, s 966.  
54 Ingvarsson, SvJT 2004, s 751.  
55 Se NJA 1997 s 93.  
56 Detta är anledningen till att jag kommer utgå från Agnafors modell, för att på så sätt ändå få något att bygga 
diskussionen på.  
57 Westberg, Festskrift till Rune Lavin, s 272.  
58 Ingvarsson, SvJT 2004, s 751.  
59 Westberg, Festskrift till Rune Lavin, s 272.  
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Som nämnts ovan har ett avtal som bedömts strida mot goda seder på något sätt ansetts vara 
omoraliskt eller stötande. För att ett avtal ska ogiltigförklaras på grund av att det strider mot 
goda seder krävs det en hög nivå av moraliskt konsensus där en mycket stor del av 
befolkningen är överens.60 Den stora svårigheten med att använda goda seder som 
ogiltighetsgrund ligger därför i att fastställa en gemensam samhällsmoral mot vilket det 
osedliga ska mätas. Frågan är hur moralen ska kunna fastställas och vems moral som ska tas i 
beaktande. 
 
2.1.2 Svårigheten i att fastställa en gemensam moral 
 
Eftersom det handlar om avtal som på något sätt strider mot oskrivna samhällsnormer, skulle 
man kunna tänka sig att osedligheten kan bestämmas genom empiriska undersökningar där 
man tar reda på hur svenska folket ställer sig till olika typer av moraliska dilemman. 
Ingvarsson tar upp möjligheten att fastställa god sed genom en sådan statistisk undersökning. 
Hans resonemang mynnar dock ut i att man inte kan sätta likhetstecken mellan goda seder och 
allmänhetens uppfattning och han pekar på att statistiska undersökningar inte brukar 
accepteras som en giltig metod att fastställa rättens innehåll. Som exempel tar han upp 
dödsstraffet där den svenska rättsordningen, om den skulle lyssna på allmänhetens synpunkter 
i genomförda undersökningar, skulle tillåta dödsstraff vid grova brott. Ändå har vi ett 
grundlagsskyddat förbud mot dödsstraff i RF 2:4.61 Även Lindskog menar att osedligheten 
inte kan fastställas på empirisk väg.62  
 
Det är överhuvudtaget svårt att i förväg sätta upp klara och detaljerade kriterier för de avtal 
som anses strida mot goda seder.63 Ur ett förutsebarhetsperspektiv skulle man kunna tänka att 
det vore önskvärt med ett heltäckande system kring de moraliska övervägandena ur vilket alla 
svar kan härledas. Det som talar emot ett sådant system med färdiga lösningar är dock det 
faktum att den allmänna moralen inte är ett fixerat begrepp, utan vad som anses som 
omoraliskt eller ej förändras med tiden. På grund av detta skulle det vara svårt att ha ett 
system med klara, eviga lösningar.64 Även under en och samma tid skiljer sig moralen 
dessutom åt mellan olika kulturer och platser.65 Detta gäller inte minst i nutidens pluralistiska 
samhälle där olika seder, religioner och moraluppfattningar existerar sida vid sida.66 Dagens 
samhälle är inte bara pluralistiskt, utan det förändras dessutom i snabb takt. Den snabba 
förändringstakten bidrar till svårigheten att fastställa en gemensam moral, då det är troligt att 
inte ens den egna moraluppfattningen kommer att förbli den samma under hela livet. 
Dessutom ställs vi inför tidigare oprövade situationer där vi behöver skapa nya 
moralsystem.67 Att moraluppfattningen varierar över tiden, mellan olika platser och mellan 
olika personer, hindrar dock inte att man i vissa frågor kan tala om en gemensam 

 
60 Ramberg, Avtalslagen 90 år – aktuellt nordisk rättspraxis, s 312.  
61 Ingvarsson SvJT 2004, s 756–757.  
62 Lindskog, Vänbok till Bertil Södermark, s 204.  
63 Även Agnafors rekonstruktion bygger på generella riktlinjer och inte detaljerade rekvisit. 
64 Ingvarsson, Aftaleloven 100 år – baggrund, status, udfordringer, fremtid, s 304.  
65 Ingvarsson, SvJT 2004, s 756.  
66 Ramberg, Avtalslagen 90 år – aktuell nordisk rättspraxis, s 312. 
67 Persson & Ingvarsson, Festskrift till Ronney Hagelberg, s 205.  
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samhällsmoral, utan det finns trots allt vissa värderingar som de flesta människor kan skriva 
under på.68  
 
Den goda seden i betydelsen osedliga avtal kan beskrivas som en normsed, där det är 
domstolens uppgift att i efterhand göra en normativ värdering av ett visst inträffat 
handlande.69 På grund av svårigheten i fastställa en gemensam samhällsmoral finns det starka 
skäl för domstolen att vara försiktig med moraliska markeringar och i de fall de kommer fram 
till att avtal utgör pactum turpe, bör de vara transparenta och tydliga kring vilka värderingar 
som ligger bakom bedömningen.70 Ingvarsson menar även att det inte går att komma ifrån att 
osedlighetsbedömningen har inslag av social eller offentlig kontroll kring vad som av 
samhället anses vara ett önskvärt beteende.71 
 
2.1.3 Behovet av pactum turpe  
 
Det finns alltså anledning att iaktta viss försiktighet vid användandet av goda seder som 
ogiltighetsgrund. Samtidigt går det inte att komma ifrån att vissa avtalstyper kräver moraliska 
överväganden. Som utgångspunkt är avtalet som verktyg främst tänkt att främja den 
ekonomiska omsättningen där olika parter, oftast mot erhållandet av pengar, utbyter varor och 
naturaprestationer med varandra.72 Så länge man håller sig till den förmögenhetsrättsliga 
mittfåran, behöver domstolarna ofta inte ta ställning till etiska eller moraliska aspekter. Ibland 
händer det dock att människor avtalar om sådant som normalt hör till den privata sfären, så 
som exempelvis frågor om skilsmässa/giftermål eller barnafödande/abort. I dessa fall måste 
man ta hänsyn till moraliska överväganden.73 Surrogatavtal rör frågor om reproduktion och 
bestämmanderätten över den egna kroppen, det vill säga just sådana frågor som normalt inte 
brukar regleras avtalsvägen och där moraliska frågor oundvikligen får betydelse. Eftersom 
pactum turpe är tänkt att fånga upp moraliska och etiska aspekter av ett avtal, kan principen 
här komma till användning.  
 
2.1.4 Pactum turpe i relation till 36 § AvtL  
 
En annan oklarhet är hur pactum turpe förhåller sig till de lagstadgade ogiltighetsgrunderna i 
avtalslagen, där inte minst relationen till 36 § AvtL har diskuterats. Här har det lyfts fram en 
rad olika åsikter i doktrinen. Vissa menar att införandet av 36 § och dess oskälighetsrekvisit i 
många fall gör en osedlighetsbedömning överflödig74, andra menar att argumenten från 

 
68 Agnafors, SvJT 2019, s 957.  
69 Lindskog, Vänbok till Bertil Södermark, s 198.  
70 Lindskog, Vänbok till Bertil Södermark, s 205. Se även Ramberg som i Avtalslagen 90 år – aktuell nordisk 
rättspraxis, s 313 framför att eftersom frågor om moral och goda seder är så politiskt laddade bör domstolen vara 
försiktig med att hitta på egna normer.  
71 Ingvarsson, SvJT 2004, s 757.  
72 Adlercreutz, Gorton & Lindell-Frantz, Avtalsrätt I, s 19.  
73 Ingvarsson, Aftaleloven 100 år – baggrund, status, udfordringer, fremtid, s 299.  
74 Se Ingvarsson, SvJT 2004, s 750 & Ramberg, Avtalslagen 90 år – aktuell nordisk rättspraxis, s 313.  
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pactum turpe har rättslig relevans men att dessa kan rymmas inom ramen för 36 §75, medan 
ytterligare andra framför att det ibland kan vara relevant att kunna använda pactum turpe som 
en självständig ogiltighetsgrund. Som argument för den sistnämna hållningen kan framföras 
att medan 36 § AvtL tar utgångspunkt i avtalsparterna och deras motstående intressen, sker 
bedömningen enligt pactum turpe ofta från ett samhälleligt perspektiv.76 Att avtal eller 
avtalsvillkor som strider mot lag eller goda seder, åtminstone i vissa fall kan rymmas inom 36 
§ AvtL har stöd i förarbetena, men man var även tydlig med att generalklausulen inte ska ses 
som en allmän regel om pactum turpe.77 
 
Det finns alltså en rad olika uppfattningar när det kommer till hur pactum turpe ska tillämpas. 
Att uppfattningarna varierar är inte så konstigt med tanke på att inte bara pactum turpe, utan 
även generalklausulen i 36 § AvtL, är en öppet formulerad bestämmelse som kan rymma 
mycket. Frågan huruvida de moraliska och samhälleliga aspekterna som kännetecknar pactum 
turpe kan åberopas inom ramen för generalklausulen, beror helt enkelt på vad man lägger in i 
den sistnämnda bestämmelsen. Uppsatsen utgår från att pactum turpe inte är överflödig vad 
gäller surrogatavtal, utan att det tvärtom är högst relevant att diskutera sådana avtals 
eventuella osedlighet. Eftersom surrogatavtal rör faktorer som normalt inte brukar regleras i 
avtal så som reproduktion och barnafödande, samt då arrangemanget aktualiserar olika typer 
av etiska frågeställningar av betydelse för samhället i stort, kommer man oundvikligen in på 
moraliska bedömningar. Återigen är det dock argumenten som sådana som ska lyftas fram, 
vilket gör att det för denna uppsats som sagt inte spelar någon större roll på vilket sätt de lyfts 
fram – som en självständig grund eller inom ramen för avtalslagens generalklausul.  
 
2.1.5 Sammanfattning 
 
Sammanfattningsvis kan återigen konstateras att det finns många frågetecken kring pactum 
turpe som princip. Denna bakgrund har inte heller syftat till att ge en heltäckande bild av 
pactum turpe, utan endast att skapa en viss förståelse för principen och visa på vilka 
svårigheter som kan uppstå vid tillämpningen. Uppsatsen kommer alltså utgå från den 
kategori av pactum turpe som kan anses strida mot goda seder. Det man främst bör ta med sig 
från detta avsnitt är därför dels svårigheten i att fastställa en gemensam samhällsmoral, dels 
det faktum att ett omoraliskt avtal inte per automatik ska ses som civilrättsligt ogiltigt. På 
grund av detta ska det mycket till för att ett avtal ogiltigförklaras med hänvisning till pactum 
turpe och för att osedligheten ska få utgöra en begränsning av avtalsfriheten. Det som ska 
undersökas närmare i denna uppsats är därför om surrogatavtal kan tänkas vara så 
sedesvidriga att de bör hanteras som ett pactum turpe. För att avgöra detta kommer jag som 
sagt ta hjälp av Agnafors modell.   
 

 
75 Se Agnafors, SvJT 2019 s 977. Även Stoll och Hirschfeldt framför möjligheten att hantera pactum turpe inom 
ramen för 36 §, se Surrogacy arrangements and legal parenthood – Swedish law in a comparative context, s 276 
& Vänbok till Sten Heckscher, s 141.                 
76 Lindskog, Vänbok till Bertil Södermark, s 204, fotnot 17.  
77 SOU 1974:83 s 195.  
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2.2 Den svenska (icke)regleringen kring surrogatmödraskap  
 
Surrogatmödraskap är som sagt en form av assisterad befruktning som innebär att en kvinna 
åtar sig att bära och föda ett barn för att efter födseln överlämna det till de tilltänkta 
föräldrarna.78 Surrogatmödraskapet kan var altruistiskt eller kommersiellt. Med altruistiskt 
surrogatmödraskap innebär att surrogatmodern inte får någon ersättning för att hon agerar 
som surrogatmoder. Arrangemanget kan dock klassas som altruistiskt även om 
surrogatmodern mottagit viss ersättning för kostnader med anledning av graviditeten, så som 
sjukhuskostnader eller förlorad arbetsinkomst. Motsatsen till altruistiskt surrogatmödraskap är 
kommersiellt, vilket innebär att surrogatmodern får ersättning just för att hon agerar som 
surrogatmoder.79 Genkombination vid surrogatmödraskap kan se ut på olika sätt. Man kan 
använda spermier antingen från den tilltänkte fadern eller från en donator. På samma sätt kan 
ägget komma från den tilltänkte modern eller från en donator, men det är även möjligt att 
använda surrogatmoderns eget ägg.80 
 
Situationen för surrogatmödraskap inom den svenska rättsordningen är något motsägelsefull. 
För det första kan konstateras att det i svensk rätt inte finns någon bestämmelse som 
uttryckligen förbjuder surrogatmödraskap, varken altruistiskt eller kommersiellt. Däremot 
anses regleringen i lag (2006:351) om genetisk integritet m.m. innebära att den svenska hälso- 
och sjukvården inte får assistera vid genomförandet av surrogatarrangemang.81 I SOU 
2016:11 diskuterades om regleringen borde ändras, så att åtminstone altruistiska 
surrogatarrangemang skulle vara tillåtna inom den svenska hälso- och sjukvården, men 
utredningen landade i att ingen sådan ändring skulle genomföras. Dessutom bekräftades den 
tidigare hållningen att surrogatmödraskap inte bör kriminaliseras.82 Man skulle därför kunna 
säga att vi varken förbjuder eller tillåter surrogatmödraskap.  
 
På grund av att surrogatmödraskap inte är förbjudet finns det inget som hindrar att de berörda 
parterna utför arrangemanget utan inblandning av den svenska hälso- eller sjukvården. 
Surrogatmodern skulle kunna ha samlag med en man eller utföra en heminsemination, för att 
på så sätt bli befruktad.83 Även om det inte finns någon statistik på hur många som på detta 
sätt genomför surrogatarrangemang på egen hand, är det ändå känt att de förekommer.84 En 
annan tänkbar situation där surrogatarrangemang skulle kunna genomföras i Sverige är om 
enskilda lyckas vilseleda vårdpersonalen att trots allt medverka, även om detta inte torde vara 
så vanligt förekommande.85  
 
Det kan alltså komma att födas barn i Sverige som tillkommit genom ett 
surrogatarrangemang. Dessa barn måste få rättsliga föräldrar. Eftersom det inte finns någon 

 
78 Singer, Barnets bästa – om barns rättsliga ställning i familj och samhälle, s 106.  
79 Dir. 2013:70 s 6.  
80 Mägi & Zimmerman, Stjärnfamiljejuridik – svensk familjelagstiftning ur ett normkritiskt perspektiv, s 154.  
81 SOU 2016:11 s 361.  
82 SOU 2016:11 s 450–452. Se även prop. 2001/02:89 s 55.  
83 SOU 2016:11 s 362–363.  
84 SOU 2016:11 s 390.  
85 SOU 2016:11 s 362.  
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speciell reglering för surrogatmödraskap, får man falla tillbaka på skrivna och oskrivna regler 
som generellt gäller för fastställande av föräldraskap. I svensk rätt är det alltid den födande 
kvinnan som kommer fastställas som barnets rättsliga moder. Oavsett om det är 
surrogatmoderns eget ägg som befruktas eller om man använder ägg från den tilltänka 
modern/en donator kommer därför den födande modern, det vill säga surrogatmodern, att ses 
som barnets rättsliga moder.86 Används något annat ägg än surrogatmoderns eget, följer detta 
direkt i lag genom FB 1:7. Här kan även observeras att ett av skälen till att FB 1:7 infördes 
var för att lagstiftaren tog ställning mot surrogatmödraskap.87 I de fall surrogatmoderns ägg 
används följer moderskapet av den gamla oskrivna principen mater semper certa est, vilket 
innebär att ”det är alltid säkert vem som är moder”. Traditionellt har det nämligen ansetts vara 
så självklart vem modern är att det inte funnits ett behov av närmare reglering, utan det 
rättsliga moderskapet har uppkommit automatiskt genom födseln.88 Denna 
moderskapspresumtion, där det avgörande är vem som föder barnet, gäller alltjämt i den 
svenska rättsordningen.89 Det har även framförts att mater-est-regeln försvårar för 
surrogatmödraskap i Sverige.90    
 
Hur det rättsliga faderskapet ska fastställas beror på vems spermier som använts vid 
befruktningen och om surrogatmodern har en make/sambo eller ej. Är surrogatmodern gift 
med en man, kommer denne förutsättas vara fader till barnet, så länge annat inte är visat.91 
Denna presumtion kan dock brytas, antingen genom att den genetiske fadern lämnar en 
faderskapsbekräftelse som maken, surrogatmodern och Socialnämnden godkänner, eller 
genom dom.92 Är surrogatmodern ogift eller gift med en kvinna, gäller andra regler för 
fastställandet av faderskap. Här gäller ingen presumtion, utan faderskapet fastställs genom 
faderskapsbekräftelse eller dom.93 Det rättsliga föräldraskapet är här styrt av det genetiska, 
vilket innebär att om den tilltänkte faderns spermier använts kommer han fastställas som 
fader, medan spermadonatorn kommer att fastställas som fader om donerade spermier 
använts. Kommer spermierna från en okänd donator, kommer surrogatmodern bli ensam 
rättslig förälder.94  
 
Om spermierna kommer från en tilltänkt fader kommer han alltså att kunna fastställas som 
rättslig fader. En tilltänkt moder kommer däremot aldrig att fastställas som rättslig moder, 
oavsett vems ägg som används vid befruktningen. Däremot kan föräldraskapet föras över 
genom en ansökan om adoption. Har en tilltänkt fader fastställts som rättslig fader, kan hans 
make eller sambo adoptera barnet genom en närståendeadoption. De tilltänkta föräldrarna blir 
då rättsliga föräldrar, medan de rättsliga banden till surrogatmodern klipps.95 Har ingen av de 
tilltänkta föräldrarna fastställts som barnets rättsliga fader, kan de ansöka om adoption 

 
86 Mägi & Zimmerman, Stjärnfamiljejuridik – svensk familjelagstiftning ur ett normkritiskt perspektiv, s 176.  
87 Prop. 2001/02:89 s 55.  
88 Singer, Barnets bästa – Om barns rättsliga ställning i familj och samhälle, s 55.  
89 Mägi & Zimmerman, Stjärnfamiljejuridik – svensk familjelagstiftning ur ett normkritiskt perspektiv, s 175.  
90 SOU 2016:11 s 362.  
91 FB 1:1.  
92 FB 1:2. 
93 FB 1:3–1:5.  
94 Mägi & Zimmerman, Stjärnfamiljejuridik – svensk familjelagstiftning ur ett normkritiskt perspektiv, s 190.  
95 FB 4:6 st. 2 & 4:21 st. 1. 
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gemensamt, förutsatt att de är makar eller sambor.96 I och med adoptionen klipps då banden 
till såväl surrogatmodern som till den man som tidigare fastställts som rättslig fader.97 Det kan 
även förekomma att en ensamstående person vill bli förälder genom surrogatarrangemang. 
Denne kan då adoptera barnet själv, vilket innebär att barnet endast får en rättslig förälder.98 
Samtliga adoptioner förutsätter dels såväl surrogatmoderns som den rättsliga faderns 
samtycke (förutsatt att dessa är vårdnadshavare)99, dels att barnets bästa och lämpligheten i 
adoptionen utreds.100  
 
Den familjerättsliga regleringen kan alltså ställa till problem för de parter som deltar i ett 
surrogatarrangemang, då den inte är anpassad för surrogatmödraskap. Följden blir att det inte 
är säkert att de tilltänkta föräldrarna kommer att fastställas som rättsliga föräldrar. Det bör här 
även uppmärksammas att man inte kan komma runt dessa regler genom ett avtal mellan 
berörda parter. Rättsligt föräldraskap är ett så kallat statusförhållande, vilket fastställs genom 
rättsregler och inte genom avtal mellan enskilda.101 Detta är viktigt att ha med sig, då det 
innebär att oavsett om surrogatavtalet behandlas som ett pactum turpe eller ej, kommer det 
inte påverka det rättsliga föräldraskapet. Ytterligare en sak som kan nämnas i sammanhanget 
är att surrogatavtalet inte kan ses som ett i förväg lämnat samtycke till adoption, då 
surrogatmodern kan lämna sitt samtycke först en tid efter barnets födelse.102 Surrogatavtalet 
kan inte heller binda modern att efter födseln lämna sitt samtycke, eftersom denna typ av 
överenskommelser är ogiltiga.103 
 
Det bör poängteras att vad som sagts ovan gäller i relation till den familjerättsliga regleringen. 
Även om surrogatmodern vid födseln kommer att ses som barnets rättsliga moder och inte kan 
tvingas adoptera bort barnet mot sin vilja, kan det ändå ses som ett kontraktsbrott om hon inte 
går med på att lämna ifrån sig barnet i enlighet med avtalet. Det kan i sådana fall leda till 
kontraktsrättsliga påföljder, även om det inte påverkar de rättigheter som surrogatmodern har 
enligt den familjerättsliga regleringen. Jag kommer återkomma till detta längre fram i 
uppsatsen.  
 
2.3 Surrogatavtalet  
 
Med surrogatavtal menas alltså det avtal som upprättas mellan de tilltänkta föräldrarna och en 
surrogatmoder för att reglera skyldigheterna och rättigheterna dem emellan med anledning av 
ett surrogatmödraskap. Avtalet kan naturligtvis se ut på olika sätt beroende på vad parterna 
kommer överens om. Denna uppsats tar inte avstamp i en konkret avtalssituation, utan 
diskussionen kommer att utgå från en abstrakt tillämpning gällande surrogatavtalet som 
fenomen. För att kunna resonera kring om surrogatavtalets innehåll är av sådan art att avtalet 

 
96 FB 4:6 st. 1. 
97 FB 4:21 st. 1.  
98 Singer, Barnets bästa – om barns rättsliga ställning i familj och samhälle, s 72.  
99 FB 4:8.  
100 FB 4:1–4:3. 
101 Schiratzki, Föräldraansvar i välfärdsrätten – om vårdnad, vårdnadstvister och barnskydd, s 93–94.  
102 FB 4:9.  
103 Mägi och Zimmerman, Stjärnfamiljejuridik – svensk familjelagstiftning ur ett normkritiskt perspektiv, s 191.  
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bör behandlas som ett pactum turpe, måste man dock givetvis veta vad det typiskt sett 
innebär. Här kommer därför listas vissa karaktäristiska som kännetecknar surrogatavtalet och 
som uppsatsen kommer att kommentera.  

1. Bära och föda barnet 
- Surrogatmödraskapet innebär alltså att en kvinna åtar sig att bära och föda ett barn åt 

någon annan.104 Eftersom detta utgör själva kärnan i surrogatmödraskapet torde dessa 
prestationer, det vill säga att kvinnan ska befruktas, genomgå en graviditet och 
slutligen föda barnet, anges i surrogatavtalet. 
 

2. Föräldraskapet 
- En sak som brukar regleras i avtalet är vem/vilka som ska bli det tillkomna barnets 

föräldrar.105 Då syftet bakom surrogatavtalet är just att en person eller ett par vill blir 
förälder/föräldrar torde detta vara en ganska självklar del av avtalet. Här kan man 
tänka sig att avtalet innehåller ett villkor som säger att kvinnan efter födseln ska 
godkänna en adoption, så att det rättsliga föräldraskapet kan föras över på de tilltänka 
föräldrarna.106  
 

3. Ersättning 
- Ytterligare en sak som kan regleras av avtalet är frågan om ekonomisk ersättning till 

surrogatmodern.107 Sådana villkor blir kanske främst relevanta vid kommersiella 
surrogatmödraskap. Eftersom kvinnan vid altruistiska surrogatmödraskap kan få 
ersättning för bland annat sjukvårdskostnader och förlorad arbetsinkomst, borde det 
dock även vid altruistiska arrangemang kunna bli relevant med villkor som reglerar 
frågan om ekonomisk kompensation. 
 

4. Villkor som begränsar kvinnans levnadssituation  
- Avtalet kan dessutom innehålla villkor som styr vad kvinnan får göra och inte göra 

under graviditeten. Man kan exempelvis tänka sig att kvinnans möjligheter att 
genomföra abort regleras i avtalet.108 Andra möjliga villkor är att kvinnan under 
graviditeten inte får äta eller dricka vissa saker.109  
 

3. Surrogatavtalet i relation till kriterium (I) och (II)  
 
3.1 De identifierade argumenten 
 
I den rättsliga och utomrättsliga diskussionen kring surrogatmödraskap har jag identifierat i 
huvudsak fem återkommande argument som brukar läggas fram som stöd för att 

 
104 Singer, Barnets bästa – om barns rättsliga ställning i familj och samhälle, s 106.  
105 SOU 2016:11 s 492.  
106 Jfr SOU 1985:5 s 33 där utredaren framför att poängen med ett surrogatavtal är att de tilltänkta föräldrarna 
efter födseln ska adoptera barnet.  
107 SOU 2016:11 s 492.  
108 SOU 2016:11 s 492.  
109 SOU 2016:11 s 426.  
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surrogatmödraskap är moraliskt otillbörligt: barnets bästa, exploaterande av kvinnor, att 
kvinnor och barn görs till handelsvaror, att arrangemanget strider mot 
människovärdesprincipen samt att avtalet kan innehålla villkor som begränsar kvinnan 
självbestämmande. Det bör betonas att detta inte utgör någon uttömmande lista över möjliga 
argument mot surrogatmödraskap. Däremot har jag försökt identifiera de mest centrala och 
tongivande argumenten från debatten. Det bör även observeras att det inte går några 
knivskarpa linjer mellan de olika argumenten, utan de går till viss del in i varandra. För 
tydlighetens skulle har jag dock valt att hantera de fem huvudargumenten under separata 
rubriker. Under avsnitt tre ska jag därför nu i tur och ordning redogöra för den diskussion som 
förts kring dessa fem invändningar mot surrogatmödraskap, samt analysera dem i relation till 
kriterium (I) och (II) enligt Agnafors modell. Kriterium (I) handlar som sagt om individuella 
rättigheter, medan kriterium (II) handlar om kollektiva värden.  
 
3.2 Barnets bästa 
 
En person som direkt påverkas av surrogatavtalet, utan att vara en av avtalsparterna, är det 
tillkomna barnet. Eftersom barnet påverkas utan att ha möjlighet att själv föra sin talan finns 
det starka skäl som talar för att samhället särskilt måste beakta och värna om barnets 
intressen.110 Barnets bästa har därför varit ett centralt argument i diskussionen kring 
surrogatmödraskap. Förutom det tillkomna barnet har principen även diskuterats i relation till 
surrogatmoderns eventuella egna barn.  
 
3.2.1 Det tillkomna barnet  
 
En av de stora svårigheterna vid att fastställa om surrogatmödraskap innebär en kränkning av 
barns rättigheter eller ej ligger i att det än så länge finns relativt lite studier på området, 
framförallt vad det gäller hur barnet kan komma att påverkas på längre sikt. Diskussionen och 
osäkerheten rör främst psykologiska risker, eftersom de medicinska och fysiska riskerna inte 
verkar vara större än vid andra former av assisterad befruktning.111 Situationen kan belysas 
genom de studier och resonemang som framförs i SOU 2016:11, där utredaren fick i uppdrag 
att undersöka om surrogatmödraskap ska tillåtas inom den svenska hälso- och sjukvården. De 
risker som utredaren lyfter fram rör bland annat anknytningsproblematik, negativ inverkan på 
barnets identitetsutveckling och psykologiska anpassning, samt att barnet skulle kunna 
drabbas av en potentiell konflikt mellan surrogatmodern och de tilltänkta föräldrarna om 
någon av parterna ångrar sig och inte vill fullfölja arrangemanget. Gällande 
anknytningsproblematiken resonerar man kring att bristen på biologisk och ibland även 
genetisk koppling mellan barnet och de tilltänkta föräldrarna skulle kunna påverka föräldra-
barn relationen negativt. Dessutom befaras det kunna vara ogynnsamt för barnet att i magen 
utveckla en anknytningsprocess till surrogatmodern som sedan avbryts.112  
 

 
110 SOU 2016:11 s 410.  
111 Jönsson, Det förbjudna mödraskapet – en moralfilosofisk undersökning av surrogatmödraskap, s 118.  
112 SOU 2016:11 s 410–414. 
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Det kan noteras att även om några av studierna som utredaren hänvisar till pekar på vissa 
risker, är det också flera studier som talar för att barn som tillkommit genom 
surrogatmödraskap inte löper några större risker än barn som tillkommit på andra sätt. Detta 
uppmärksammas av utredaren som säger att ingen av studierna ger direkt stöd för att barn far 
illa av att ha tillkommit genom ett surrogatmödraskap. Eftersom det finns väldigt lite studier 
på området, landar man dock i att det inte är möjligt att dra några säkra slutsatser om hur 
barnets mående faktiskt påverkas av att ha fötts genom ett surrogatarrangemang, särskilt när 
barnet blir äldre. Denna kunskapslucka ansågs utgöra skäl för att inte tillåta 
surrogatmödraskap inom den svenska hälso- och sjukvården, eftersom det inte går att 
garantera att förfarandet är förenligt med barnets bästa.113  
 
Vissa har ifrågasatt om kunskapsluckorna verkligen är så stora och argumenterat för att man i 
högre utsträckning skulle kunna använda sig av existerande forskning på närliggande 
områden. Exempelvis menar Föreningen för surrogatmödraskap att utredaren inte tagit hänsyn 
till den forskning som finns kring tidigadoptioner, där barnet adopteras inom sex månader 
från födseln och som tydligt pekar på att dessa barn inte drabbas av några 
anknytningsproblem. Föreningen menar att surrogatmödraskap, där barnet skiljs från den 
biologiska mamman en kort tid efter födseln, borde gå att jämföra med tidigadoptioner och att 
utredaren därför har fel i sitt påstående att det saknas kunskap om hur barnets 
anknytningsprocess påverkas av att ha tillkommit genom en surrogatmödraskap.114  
 
De största meningsskiljaktigheter kring hur surrogatmödraskapet förhåller sig till barnets 
bästa rör dock inte frågan om det föreligger en kunskapslucka eller inte, då det trots allt inte 
går att komma ifrån att studierna på området är relativt begränsade. Istället är man oense om 
hur denna kunskapslucka ska hanteras och vad den ska få för konsekvenser. Utredaren i SOU 
2016:11 ansåg alltså att kunskapsluckan utgjorde ett argument mot ett tillåtande av 
surrogatmödraskap. Vissa går på utredarens linje och menar att det behövs mer forskning 
innan surrogatmödraskap kan tillåtas. Exempelvis framför barnläkarna och professorerna 
Dahlquist och Janson i ett debattinlägg att det hade krävts mer omfattande studier där barnet, 
familjen och surrogatmodern följs under minst en tio år lång period, innan man kan dra några 
slutsatser om hur arrangemanget påverkar de inblandade parterna. De argumenterar för att 
kraven på vetenskapliga bevis bör ställas ännu högre när det gäller surrogatmödraskap än för 
andra typer av medicinska behandlingar, eftersom den part som riskerar att drabbas, det vill 
säga det tillkomna barnet, inte själv kan tillvarata sina egna intressen.115 Barnombudsmannen, 
som kommenterar utredningen utifrån uppdraget att företräda barnets rättigheter enligt 
Barnkonventionen, menar att utredaren i SOU 2016:11 har satt barnets bästa i fokus och 
ställer sig positiva till att surrogatmödraskap inte tillåts, med hänsyn till de risker som 
finns.116 
 

 
113 SOU 2016:11 s 415.  
114 Föreningen för surrogatmödraskaps remissyttrande över SOU 2016:11, 22/6 2016, avsnitt 2.1.1. 
115 Dahlquist & Jansson, Kräv vetenskaplig evidens för surrogatmoderskap, Läkartidningen 18/6 2013. 
116 Barnombudsmannens remissyttrande över SOU 2016:11, 23/6 2016.  



 25 

Andra menar tvärtom att då den forskning som finns trots allt talar för att barnet inte far illa, 
finns det ingen anledning att inte tillåta surrogatmödraskap med hänsyn till barnets bästa.  
RFSL menar att utredaren i SOU 2016:11 har lagt för stor vikt vid det faktum att studierna på 
området är begränsade, och för lite vikt vid de studier som faktiskt finns och som talar för att 
surrogatbarn inte mår sämre än barn som tillkommit på andra sätt.117 På liknande sätt 
resonerar Smer118 och Föreningen för surrogatmödraskap119. Föreningen framför dessutom att 
det i början av alla nya behandlingsmetoder naturligtvis finns en mindre mängd forskning att 
tillgå, men att detta inte kan vara skäl för att förfarandet inte ska tillåtas. Tillåter man inte att 
barn föds genom surrogatmödraskap, kan man heller aldrig få tillgång till mer forskning om 
dessa barn.120 Det har även höjts röster mot att argumentationen är inkonsekvent i relation till 
andra förfaranden som tillåtits trots bristande forskning. Smer framför att det är underligt att 
utredaren i samma utredningen som man underkänner surrogatmödraskap kommer fram till 
att IVF med enbart donerade könsceller kan tillåtas, då det även vid det sistnämna förfarandet 
finns lite forskning att tillgå.121 Svenska barnmorskeförbundet gör en jämförelse till 
diskussionen i början av 2000-talet om huruvida samkönade par skulle få adoptera eller ej där 
det ansågs finnas en kunskapsbrist kring hur barnen påverkades, men där man ändå valde att 
låta samkönade par adoptera, vilket nu i efterhand har visat sig vara positivt.122  
 
Olika aktörer intar alltså olika utgångspunkter när det gäller frågan om hur kunskapsluckorna 
bör hanteras och hur stora krav som bör ställas för att ett förfarande ska få tillåtas. Måste vi ha 
stora mängder forskning som visar på att surrogatmödraskap inte påverkar barn negativt, eller 
räcker det med att det inte finns någon existerande forskning som tydligt säger att barnen 
påverkas negativt? Ska vi utgå från att barnen inte far illa i brist på forskning som visar på 
motsatsen, eller ska vi kräva att det genomförs en större mängd undersökningar innan vi 
utesluter att surrogatmödraskap har en negativ inverkan på barn?  
 
Vissa av aktörerna som förespråkar att kunskapsluckorna inte utgör skäl mot ett tillåtande, 
menar också att ingen av de studier som finns har lyckats visa på att surrogatmödraskapet 
skulle medföra så stora risker att det vore bättre för barnet att överhuvudtaget inte få födas. 
Denna typ av argument framförs bland annat av Hovatta (professor i obstetrik och 
gynekologi) och Söderström-Anttila (docent och överläkare) i en debattartikel i 
Läkartidningen123, av Statens medicinsk-etiska råd (Smer)124 samt av filosofiprofessorn 
Jönsson125. Svenska Läkaresällskapet (SLS), som annars är positiva till att utredaren i SOU 
2016:11 inte ville tillåta surrogatmödraskap, går så långt som att säga att även om det faktiskt 
skulle finnas bevis för att barn födda av en surrogatmoder mår sämre än andra barn, skulle det 

 
117 RFSL:s remissyttrande över SOU 2016:11, 30/6 2016, s 5. 
118 Smer:s remissyttrande över SOU 2016:11, 14/6 2016, s 6–7. 
119 Föreningen för surrogatmödraskaps remissyttrande över SOU 2016:11, 22/6 2016, avsnitt 2.1. 
120 Föreningen för surrogatmödraskaps remissyttrande över SOU 2016:11, 22/6 2016, avsnitt 2.1.  
121 Smer:s remissyttrande över SOU 2016:11, 14/6 2016, s 6–7. 
122 Svenska Barnmorskeförbundets remissyttrande över SOU 2016:11, s 3. Det bör dock observeras att 
Barnmorskeförbundet ändå landar i att kunskapsbristen kring barn tillkomna genom surrogatmödraskap är för 
stor för att förfarandet ska kunna tillåtas. 
123 Hovatta och Söderström-Anttila, Surrogatmoderskap behövs, Läkartidningen 21/5 2013.  
124 Smer:s remissyttrande över SOU 2016:11, 14/6 2016, s 7.  
125 Jönsson, Det förbjudna mödraskapet – en moralfilosofisk undersökning av surrogatmödraskap, s 119–120.  
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inte utgöra ett starkt argument mot surrogatmödraskap. Detta motiveras med att det oavsett 
borde vara bättre för barnet att få födas än att inte alls finnas till. SLS framför även att 
surrogatmödraskap i detta hänseende inte går att jämföra med adoption, eftersom det vid 
adoption redan finns ett barn, medan frågan vid surrogatmödraskap är om ett nytt barn ska få 
födas. Vid adoption kan man jämföra olika alternativ och diskutera vad som hade varit bäst 
för barnet. Vid surrogatmödraskap finns det inte flera alternativ, då alternativet till 
surrogatmödraskap är att just det barnet inte hade existerat.126  
 
Ett problem med denna typ av resonemang är hur den förhåller sig till diskussionen kring 
abort. Genom argumentationen läggs en stor vikt vid det ofödda barnets intressen. Om man 
säger att det utifrån barnets perspektiv alltid är bäst att få födas, är steget inte alltför långt till 
att säga att det i barnets bästa ligger en rätt att få födas. Med en sådan ståndpunkt blir det 
svårare att motivera aborträtten. Samtidigt kan man tänka sig att även om utgångspunkten är 
att barnets bästa alltid är att få födas, skulle detta endast innebära att barnets bästa inte utgör 
ett argument mot surrogatmödraskap. Det skulle däremot inte automatiskt innebära att 
surrogatmödraskap bör tillåtas. Sätter man det ofödda barnets intresse i relation till andra 
intressen, så som exempelvis risken för exploatering127 kan avvägningen ändå leda till att 
surrogatmödraskap inte är acceptabelt. Detta ligger i linje med Jönssons argumentation, som 
menar att även om barnets bästa är att få födas, så innebär det inte att fostrets intressen väger 
tyngre än kvinnans rätt till självbestämmande.128 Ser man på argumentationen från denna 
synvinkel, blir den inte längre oförenlig med aborträtten. Tvärtom är det just en sådan 
intresseavvägning som ligger bakom vår abortlagstiftning, där utgångspunkten är kvinnans 
rätt till självbestämmande, men där fostrets intressen beaktas i allt högre grad ju längre 
graviditeten fortskridit.129  
 
3.2.2 Surrogatmoderns egna barn  
 
Ytterligare ett perspektiv som har lyfts i diskussionen kring barnets bästa är hur 
surrogatmoderns eventuella egna barn skulle kunna påverkas av arrangemanget. Även här 
råder det brist på forskning att luta sig mot, men risker som framförts är att det kan vara 
känslomässigt svårt för dessa barn att följa graviditeten för att sedan behöva uppleva att 
barnet lämnas bort och att de kan oroa sig över att själva bli bortlämnade.130 Bristen på studier 
gjorde att utredaren i SOU 2016:11 återigen inte kunde garantera att surrogatmödraskap är 
förenliga med principen om barnets bästa, vilket ansåg tala emot ett tillåtande.131 Smer menar 
dock att utredarens resonemang kring att surrogatmoderns barn skulle kunna påverkas 
negativt av arrangemanget utgör rena spekulationer.132  
 

 
126 SLS:s remissyttrande över SOU 2016:11, 23/6 2016, s 3.  
127 Se nedan avsnitt 3.3.  
128 Jönsson, Det förbjudna mödraskapet – en moralfilosofisk undersökning av surrogatmödraskap, s 120, fotnot 
188.  
129 Prop. 1994/95:142 s 31.  
130 SOU 2016:11 s 377 & 414. 
131 SOU 2016:11 s 415.  
132 Smer:s remissyttrande över SOU 2016:11, 14/6 2016, s 7.  
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Jönsson framför att även förfaranden som är accepterade av rättsordningen, så som 
skilsmässor, omgiften eller en flytt kan påverka barn negativt. Det är därför inte givet att 
rättsordningen inte bör tillåta surrogatmödraskap bara för att surrogatmoderns egna barn kan 
uppleva det som psykologiskt påfrestande. Han menar istället att barnets upplevelse kan 
påverkas av hur situationen pedagogiskt hanteras av de vuxna.133    
 
3.2.3 Analys av argumenten om barnets bästa i relation till kriterium (I) och (II) 
 
Att barnets bästa är en grundläggande värdering inom den svenska rättsordningen torde inte 
vara ett alltför kontroversiellt påstående. Principen återfinns inte minst i barnkonventionen, 
vilken gäller som svensk lag.134 Om det skulle visa sig att barns rättigheter på något sätt 
riskerar att kränkas genom surrogatmödraskap, skulle detta därför kunna tala för förfarandet 
och avtalet inte bör accepteras av den svenska rättsordningen. Argumenten innebär att en 
tredje part –det tillkomna barnet eller surrogatmoderns egna barn– påverkas direkt av avtalet. 
Kopplat till Agnafors modell skulle det innebära att barnet skulle kunna få en grundläggande 
individuell rättighet kränkt i enlighet med kriterium (I). 
 
När det gäller barnets bästa är ett återkommande påpekande dock bristen på studier. Vi vet 
inte hur barnet påverkas av att ha tillkommit genom surrogatmödraskap och inte heller hur 
surrogatmoderns egna barn kan komma att påverkas. Som framkommit ovan råder det inte 
konsensus kring hur denna kunskapslucka ska hanteras. Vid forskning finns det alltid 
felmarginaler och möjlighet att tolka resultatet på olika sätt. Denna risk ökar när det endast 
finns ett litet antal studier att tillgå. Dessutom kan själva principen om barnets bästa sägas ha 
ett ganska oklart materiellt innehåll. Den slutsats som kan dras är att det med hjälp av 
tillgänglig forskning varken går att bevisa att surrogatmödraskap strider mot barnets bästa, 
eller utesluta att det inte gör det. Frågan är nu vilken inverkan denna kunskapsbrist har på 
hanteringen av surrogatavtalet.  
 
Det bör här uppmärksammas att de flesta källor som hänvisats till under detta avsnitt pratar 
om surrogatmödraskapet i relation till om förfarandet bör tillåtas inom den svenska hälso- och 
sjukvården. Argumenten utgår alltså från frågan om samhället och sjukvården aktivt ska 
assistera barnlösa par att bli föräldrar genom surrogatmödraskap. Det är inte givet att samma 
typ av argument gör sig gällande när domstolen ska ta ställning till hur surrogatavtalet bör 
hanteras. I SOU:n utgick utredaren från en försiktighetsprincip, vilket gjorde att 
kunskapsbristen ansågs utgöra ett tungt vägande argument mot ett tillåtande av 
surrogatmödraskap.135 En sådan försiktighetsprincip är rimlig i ett lagstiftningssammanhang, 
då man inte vill lagstifta om ett förfarande inom den svenska hälso- och sjukvården som 
eventuellt skulle kunna stå i strid med barnets bästa. Även om också domstolen givetvis ska ta 
hänsyn till barnets bästa136, bör man ändå uppmärksamma skillnaden mellan lagstiftarens och 
domstolens roll. Lagstiftarens utredning handlar om att ta ställning till om sjukvården bör 

 
133 Jönsson, Det förbjudna mödraskapet – en moralfilosofisk undersökning av surrogatmödraskap, s 123.  
134 Lag (2018:1197) om Förenta nationernas konvention om barnets rättigheter.  
135 SOU 2016:11 s 399 och s 447.   
136 Vilket också följer av Sveriges åtaganden enligt Barnkonventionen, artikel 3.  
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hjälpa till så att fler barn kan tillkomma genom surrogatmödraskap. Domstolens uppgift är 
däremot att hantera det aktuella surrogatavtalet, där grunden trots allt är avtalsfrihet och där 
det inte är förbjudet att genomföra ett surrogatarrangemang på egen hand. Medan lagstiftaren 
bör iaktta en försiktighet gentemot tillåtandet av ett förfarande där det ännu inte finns ett 
tillräckligt underlag för att avgöra konsekvenserna, finns det samtidigt skäl för domstolen att 
vara försiktig med moraliska uttalanden137, särskilt med beaktande av att pactum turpe endast 
har tillämpats i ett fåtal fall.  
 
Som redan nämnts kan barnets bästa sägas utgöra ett grundläggande intresse inom den 
svenska rättsordningen. Agnafors modell ställer dock upp ytterligare ett krav – det räcker inte 
att det rör sig om grundläggande intressen, utan kränkningen av dessa intressen måste 
dessutom vara betydande.138 Även Westberg har beskrivit att osedliga avtal generellt brukar 
kräva väldigt tydliga fall som är klart oförenliga med rättsordningens grundläggande 
värderingar.139 På grund av osäkerheten och kunskapsbristen, där det än så länge inte finns 
någon forskning som tydligt säger att barn far illa på grund av surrogatmödraskap, går det inte 
ens att fastslå att surrogatmödraskap verkligen innebär en kränkning av barns rättigheter. 
Även i de få studier som visar på negativ inverkan på barnet är riskerna fortfarande vaga: man 
beskriver det som subtila skillnader jämfört med andra barn och betonar att familjerna som 
använt sig av surrogatmödraskap alltjämt är välfungerande.140 Om man tänker sig att 
surrogatmödraskap faktiskt innebär en viss kränkning av barns rättigheter, skulle det därför 
enligt min mening vara svårt att argumentera för att den är betydande. Samtidigt som 
kunskapsbristen kan tala för att lagstiftaren bör avvakta med att tillåta surrogatmödraskap 
inom den svenska hälso- och sjukvården, kan den alltså också tala emot att domstolen 
behandlar surrogatavtalet som ett pactum turpe.    
 
Ytterligare en anledning till att domstolen bör vara försiktig med att slå fast att surrogatavtalet 
är omoraliskt och står i strid med barnets bästa, är den inverkan ett sådant uttalande skulle 
kunna ha för de barn som redan tillkommit genom surrogatmödraskap. Man kan tänka sig att 
om ett barn får höra att det sätt genom vilket det tillkommit är omoraliskt, skulle det kunna ha 
en negativ inverkan på den egna självbilden och på relationen till föräldrarna som valt att ingå 
detta omoraliska avtal. En sådan risk talar enligt min mening för att domstolen bör vara 
försiktig med att göra moraliska uttalanden utan tydligt stöd i empiriska fakta som pekar på 
att surrogatmödraskap verkligen står i strid med barnets bästa.   
 
Man kan också fundera kring varför diskussionen om barnets bästa fått så stor plats i debatten 
kring surrogatmödraskap, trots att det finns få studier som pekar på några direkta risker. 
Jönsson menar att argumentet om barnets bästa kan riskera att användas som ett slags 
skenargument där det man egentligen vill uppnå är ett försvar för bevarandet av traditionella 

 
137 Se Lindskog, Vänbok till Bertil Södermark, s 205 och Ramberg, Avtalslagen 90 år – aktuell nordisk 
rättspraxis, s 313 som bådar betonar att domstolen bör vara försiktig med moraliska markeringar.   
138 Agnafors, SvJT 2019, s 970.  
139 Westberg, Festskrift till Rune Lavin, s 272.  
140 SOU 2016:11 s 412.  
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sociala strukturer, normer och ideal.141 Detta går att koppla till innebörden av ordet ”moral” 
och vad man egentligen lägger in i den moraliska bedömningen som görs under åberopande 
av pactum turpe. Ordet moral kommer från latinets mora´lis, ”som rör sederna”.142 Persson 
och Ingvarsson har uppmärksammat hur denna definition kan tolkas som att det moraliskt 
rätta alltid är att fortsätta på samma sätt som man gjort tidigare. Problemet, menar de, är att 
detta kan leda till att varje förändring ses som ett moraliskt sönderfall.143 Surrogatmödraskap 
är visserligen inte ett nytt fenomen, utan har tvärtom i alla tider praktiserats utanför hälso- och 
sjukvården.144 Däremot har den tekniska utvecklingen kring assisterad befruktning öppnat upp 
för nya möjligheter, vilket gör att surrogatmödraskap blivit allt vanligare på senare tid.145 På 
grund av detta har surrogatmödraskapet på många ställen i diskussionen behandlats som ett 
nytt fenomen.146  
 
Det man här måste akta sig för är att instinktivt ta ställning mot surrogatmödraskap som något 
nytt, omoraliskt och främmande, och istället försöka förhålla sig objektiv till den kunskap 
som finns. Barnets bästa är en omständighet som naturligtvis noga måste beaktas vid alla 
typer av assisterad befruktning, då det inte endast är de vuxna som samtyckt till 
arrangemanget som kommer att påverkas. Då kunskapsluckorna, så som Smer framfört, 
verkar ha tillmätts större vikt vid surrogatmödraskap än vid IVF med enbart donerade 
könsceller, kan man dock argumentera för att utredaren i SOU 2016:11 inte förhållit sig helt 
objektiv, utan redan från början haft en negativ inställning till surrogatmödraskap. Hur den 
moraliska bedömningen bör gå till är inte lätt att svara på, men Persson och Ingvarsson 
uppmärksammar hur vi i dagens snabbföränderliga samhälle ständigt måste ompröva vad vi 
tidigare tagit för givet och att moralen inte längre kopplas till tradition, utan vad som ”här och 
nu” ses som osedligt.147 I linje med detta, finns det enligt min mening anledning att vara 
uppmärksam så att man inte avfärdar surrogatmödraskap och surrogatavtal som omoraliska, 
bara för att det rör sig om en ”ny” väg till föräldraskap.   
 
3.3 Exploaterande av kvinnor  
 
Ytterligare en faktor som har lyfts fram vad gäller surrogatmödraskap är huruvida 
arrangemanget innebär en exploatering av kvinnor. Först ska sägas något om vad som menas 
med själva ordet exploatering, vilket kan beskrivas på olika sätt. SAOB ställer upp följande 
beskrivning:  
 
”1) göra fruktbringande, taga i bruk, utnyttja, bearbeta, draga nytta av; ofta (särsk. i b) med 
klandrande bibet.: hänsynslöst (obarmhärtigt) utnyttja, ockra på.”148 

 
141 Jönsson, Det förbjudna mödraskapet – en moralfilosofisk undersökning av surrogatmödraskap, s 115.  
142 NE, moral.  
143 Persson & Ingvarsson, Festskrift till Ronney Hagelberg, s 197.  
144 Smer-rapport 2013:1, s 155.  
145 Singer, Barnets bästa – Om barns rättsliga ställning i familj och samhälle, s 106.  
146 Se exempelvis SOU 1985:5 s 33, där man beskriver surrogatmödraskapet som en ny typ av 
adoptionsförfarande i teknikens fotspår.  
147 Persson & Ingvarsson, Festskrift till Ronney Hagelberg, s 204–205.  
148 SAOB, exploatering. 
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Ur Nationalencyklopedin går att läsa att exploatering innebär:  
”nyttiggörande, (hänsynslöst) utnyttjande”.149 
 
 Att ”draga nytta av” eller ”nyttiggöra” något eller någon behöver givetvis i sig inte vara 
någonting negativt. Man kan tänka sig att de flesta tjänsteavtal torde bygga på premissen att 
en person utnyttjar en egenskap eller färdighet hon en annan person genom att låta denne 
utföra någonting som den första personen inte kan eller vill utföra själv. När man vill göra en 
utbyggnad på huset använder man sig av en snickare med kunskap om husbyggnation och 
behöver man klippa sig går man till frisören. Även om man kan sägas utnyttja snickarens 
respektive frisörens yrkeskunskaper, brukar man i dessa fall inte tala om exploatering. 
Exploatering betyder alltså någonting mer eller någonting annat än bara utnyttjandet av en 
persons egenskaper eller kvalitéer. Detta syns också i definitionerna ovan då man ofta talar 
om ”hänsynslöst” eller ”obarmhärtigt” utnyttjande. Ett sätt att se på saken är att göra som 
Jönsson och titta på den definition som myntats av Allen Wood och som innebär att 
exploatering kan delas upp i a-exploatering och b-exploatering. Med b-exploatering menas att 
man utnyttjar någons egenskaper för sin egen vinnings skull. Med a-exploatering menas att 
man utnyttjar en persons utsatta situation, för att genom övertaget som detta skapar kunna få 
tillgång till de egenskaper som man vill b-exploatera. A- och b-exploateringen kompletterar 
varandra i det a-exploatering är en förutsättning för att kunna b-exploatera någon. Översatt till 
surrogatmödraskap framför Jönsson att modellen skulle kunna beskrivas som att de tilltänka 
föräldrarna dels använder sig av surrogatmoderns reproduktiva egenskaper, dels utnyttjar 
någon sårbarhet hos surrogatmodern, exempelvis att hon är i behov av pengar.150 Ett vanligt 
sätt att se på saken är exploatering förutsätter ett förhållande mellan icke jämställda parter där 
den starkare parten otillbörligt och hänsynslöst utnyttjar den svagare parten.151 Det kan även 
beskrivas som ett orättvist utnyttjande.152  
 
3.3.1 Ekonomisk exploatering  
 
Exploatering brukar alltså förutsätta att relationen mellan de olika parterna inte är jämställd. I 
linje med detta för exploateringsargumenten kanske främst tankarna till internationella 
surrogatmödraskap där ett rikt par från väst åker till ett land i tredje världen och använder sig 
av en ekonomiskt utsatt surrogatmoder. Ekman har exempelvis beskrivit hur surrogatindustrin 
kan se ut i Indien där kvinnorna som anlitas som surrogatmödrar oftast har en familjeinkomst 
som ligger runt eller under fattigdomsgränsen och där de i stort sett inte har några andra 
valmöjligheter än att bli surrogatmamma. Det är helt enkelt något man gör för att överleva. 
Kvinnorna är ofta dåligt informerade av vad som ska hända och vad avtalet går ut på, och hela 
deras tillvaro är kontrollerad under graviditeten utan att de själva har något att säga till om 
vad gäller den egna kroppen.153 Även i de fall där såväl surrogatmodern som de tilltänkta 

 
149 NE, exploatering.  
150 Jönsson, Det förbjudna mödraskapet – en moralfilosofisk undersökning av surrogatmödraskap, s 131–134.    
151 Jönsson, Det förbjudna mödraskapet – en moralfilosofisk undersökning av surrogatmödraskap, s 127.  
152 Stoll, Surrogacy arrangements and legal parenthood – Swedish law in a comparative context, s 68.  
153 Ekman, Varat och varan: prostitution, surrogatmödraskap och den delade människan, s 231–234. 
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föräldrarna kommer från USA, det vill säga från ett land i västvärlden, tillhör surrogatmodern 
emellertid oftast arbetarklassen och är fattigare än det beställande paret.154 Ekonomisk 
exploatering kan således aktualiseras även vid nationella surrogatmödraskap. Eftersom 
surrogatmödraskap är oreglerat i Sverige finns det väldigt lite forskning och det är därför svårt 
att säga vilka kvinnor som kan tänka sig att bli surrogatmödrar. Det som kan sägas är att det 
även här givetvis finns klasskillnader och ekonomiskt utsatta personer i samhället. Utöver den 
ekonomiska differensen argumenterar Jönsson för att kvinnor som grupp är strukturellt 
underordnade män som grupp, och att det faktum att surrogatmodern är en kvinna därför kan 
påverka förhållandet mellan de inblandade parterna.155  
 
Att ett avtal ingås mellan personer från olika samhällsklasser eller av olika kön innebär dock 
inte att det är exploaterande. Så vad är det då som skulle kunna tala för att surrogatmödraskap 
faktiskt innebär att kvinnor blir exploaterade? Här finns det lite olika ingångsvinklar där man 
kan skilja på om surrogatmödraskap i sig är exploaterande, eller om det i vissa fall 
förekommer omständigheter som gör att surrogatmödraskapet blir exploaterande.156  
 
Jönsson tillhör de som argumenterar för att surrogatmödraskap inte i sig själv är 
exploaterande. I sin avhandling sätter han upp ett antal kriterier som måste vara för handen för 
att man ska kunna tala om exploatering. Jag ska här inte i detalj redogöra för dessa kriterier, 
men det som Jönsson betonar och som han anser utgör kärnan i exploateringen är att den 
svagare partens samtycke antingen inte är frivilligt eller inte informerat. Det första kallar han 
för tvångsklausulen, vilken går ut på att den ena parten på grund av sitt socioekonomiska 
underläge känner sig tvingad att gå med på ett avtal där ersättningen inte är proportionerlig i 
relation till avtalsprestationerna. Det andra kallar han för okunnighetsklausulen, vilket innebär 
att den ena personen utnyttjar den andres okunnighet, antingen genom att personen är förd 
bakom ljuset eller på grund av att hen är oinformerad och inte känner till alla relevanta 
omständigheter.157 Han argumenterar för att surrogatmödraskap inte i sig är exploaterande, 
även om det ibland kan föreligga omständigheter som gör att antingen tvångsklausulen eller 
okunnighetsklausulen är uppfyllda. I sådana fall är det dock dessa omständigheter som gör 
arrangemanget exploaterande och inte surrogatmödraskapet som sådant.158  
 
Det centrala i Jönssons argumentation är alltså att samtycket på något sätt ska vara 
manipulerat för att det ska vara fråga om exploatering. Samtycket kan kopplas till den fria 
viljan. Att diskutera exploatering i relation till den fria viljan där det är omständigheter i det 
enskilda fallet som gör att surrogatmödraskapet blir exploaterande är Jönsson inte ensam om. 
I SOU 2016:11 säger utredaren att surrogatarrangemang mot betalning kan leda till en 
exploatering och utnyttjande av kvinnor i ekonomiskt utsatt situationer som pressas till att 
ställa upp på ett arrangemang som de egentligen inte vill. Den fria viljan anses således 

 
154 Ekman, Varat och varan: prostitution, surrogatmödraskap och den delade människan, s 179.  
155 Jönsson, Det förbjudna mödraskapet – en moralfilosofisk undersökning av surrogatmödraskap, s 129.  
156 Se exempelvis Jönsson, Det förbjudna mödraskapet – en moralfilosofisk undersökning av 
surrogatmödraskap, s 125 & Stoll, Surrogacy arrangements and legal parenthood – Swedish law in a 
comparative context, s 69–70.  
157 Jönsson, Det förbjudna mödraskapet – en moralfilosofisk undersökning av surrogatmödraskap, s 136–141.  
158 Jönsson, Det förbjudna mödraskapet – en moralfilosofisk undersökning av surrogatmödraskap, s 152.  



 32 

riskeras att elimineras på grund av ekonomiska påtryckningar.159 RFSU påpekar även att man 
inte kan koppla allt som har med den kvinnliga reproduktionen att göra till exploatering, även 
om man givetvis ska sträva efter att motverka den exploatering som i vissa fall 
förekommer.160  
 
Tittar man på den andra infallsvinkeln, det vill säga att surrogatmödraskap i sig själv och till 
sin natur är exploaterande, beskriver Stoll hur argumentationen ofta utgår från den definition 
av människovärdet som innebär att ingen människa får göras till enbart ett medel för någon 
annans mål.161 Denna tolkning av människovärdesprincipen kommer jag att redogöra närmare 
för under avsnitt 3.5. Som kommer framgå där råder det delade meningar om huruvida 
surrogatmödraskap verkligen strider mot människovärdesprincipen. 
 
3.3.2 Altruistisk exploatering  
 
När man hör ordet exploatering tänker man kanske i första hand på någon form av 
ekonomiskt utnyttjande där man betalar mindre för en tjänst eller en vara än vad den är värd, 
men exploatering har även diskuterats i relation till altruistiska surrogatmödraskap. Även i 
dessa fall anses det finnas en risk att den fria viljan hos surrogatmodern manipuleras. Här 
känner sig inte surrogatmodern tvingad att tacka ja på grund av sin socioekonomiska 
situation, utan på grund att hon känner en social press att ställa upp, exempelvis för att hjälpa 
en nära vän eller en släkting som kämpar med att bli förälder.162 Om man hävdar att den 
ekonomiska exploateringen främst har relevans vid internationella surrogatmödraskap, är den 
altruistiska exploateringen i allra högsta grad relevant även vid svenska förhållanden.  
 
3.3.3 Analys av exploateringsargumenten i relation till kriterium (I) och (II) 
 
Argumentationslinjerna skiljer sig alltså åt där vissa anser att surrogatmödraskap till sin natur 
är exploaterande, medan andra tycker att det är omständigheterna i det enskilda fallet som gör 
att det blir fråga om exploatering. Eftersom den förstnämnda argumentationslinjen främst 
verkar vara kopplad till människovärdesprincipen vilken jag kommer redogöra för under en 
egen rubrik, kommer jag inte närmare gå i på den här utan hänvisar till vad som sägs där.163 
När jag fortsättningsvis pratar om exploatering är det därför den andra argumentationslinjen 
jag avser. Denna kan kopplas till den fria viljan, då exploatering så som den beskrivits ovan 
brukar kännetecknas av att kvinnan på något sätt tvingats/pressats/lurats in i avtalet. Den fria 
viljan och rätten till självbestämmande kan ses som en grundläggande rättighet i den svenska 
rättsordningen, vilket Agnafors också explicit nämner i sin rekonstruktion.164 Innebär 
surrogatavtalet att kvinnans rätt till självbestämmande inskränks, skulle det således kunna tala 
för att det utgör en kränkning av en individuell rättighet i enlighet med kriterium (I).   

 
159 SOU 2016:11 s 383.  
160 RFSU:s remissyttrande över SOU 2016:11, 14/6 2016, p 13.  
161 Stoll, Surrogacy arrangements and legal parenthood – Swedish law in a comparative context, s 70 & s 56.  
162 Stoll, Surrogacy arrangements and legal parenthood – Swedish law in a comparative context, s 68–69.  
163 Se nedan avsnitt 3.5. 
164 Agnafors, SvJT 2019, s 971.  
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Två invändningar kan dock framföras. Den första har att göra med utgångspunkten för denna 
uppsats. Den argumentationslinje som förs här går alltså ut på att det vid den enskilda 
avtalssituationen förekommit otillbörliga omständigheter som gör surrogatmödraskapet 
exploaterande. Uppsatsen utgår däremot från att inget otillbörligt skett i samband med 
avtalsslutet. Man kan därför fråga sig om exploateringsargumenten överhuvudtaget är 
relevant för denna uppsats. Möjligen kan man invända att även om uppsatsen utgår från ett 
frivilligt avtal, kan det ändå finnas skäl att motverka surrogatavtal som fenomen om det visar 
sig att det vid många andra liknande avtal förekommer exploatering. Frågan är bara om det 
verkligen ska göras inom ramen för ett pactum turpe. Kan ett avtal, där exploatering inte 
förekommer, ogiltigförklaras på grund av pactum turpe med hänvisning till att andra liknande 
avtal är exploaterande?  
 
Den andra invändningen, vilken är central, har att göra med själva fenomenet pactum turpe 
och hur denna ogiltighetsgrund brukar användas. Enligt den nu diskuterade 
exploateringsdefinitionen är det inte själva avtalsinnehållet, utan omständigheterna runt 
omkring som gör avtalet exploaterande. Pactum turpe brukar däremot användas för att komma 
åt omoraliska avtalsinnehåll.165 De fall där omständigheterna vid avtalsslutet gör avtalet 
exploaterande kanske snarare bör angripas med hjälp av någon av de lagstadgade 
ogiltighetsgrunderna i avtalslagens tredje kapitel, som tar sikte just på förhållandet vid 
avtalets ingående där den fria viljan på något sätt manipulerats.166 I sammanhanget kan även 
sägas något om de kriterier som Jönsson anser måste föreligga för att det ska bli tal om 
exploatering, det vill säga tvångsklausulen och okunnighetsklausulen. Jönsson är inte jurist 
och han säger heller ingenting om hur dessa klausuler förhåller sig till lagregleringen. Tittar 
man på den definition han sätter upp för de två klausulerna verkar de dock passa in på 
avtalslagens bestämmelser. Har de tilltänkta föräldrarna utnyttjat surrogatmoderns 
ekonomiska trångmål borde avtalet, åtminstone i teorin, kunna falla in under 
ockerbestämmelsen i 31 § AvtL, som enligt förarbetena till avtalslagen omfattar ekonomiskt 
trångmål.167 Har de tilltänkta föräldrarna vilselett surrogatmodern genom att ljuga eller hålla 
inne relevant information, är det en situation som skulle kunna falla in under 
svekbestämmelsen i 30 § AvtL.  
 
Vid vissa situationer som beskrivits ovan och som skulle kunna göra surrogatmödraskapet 
exploaterande, är det dock inte lika givet att avtalet skulle kunna falla in under avtalslagens 
ogiltighetsgrunder. Social press vid altruistiska surrogatmödraskap är ett sådant exempel. 
I de situationer där manipuleringen av den fria viljan är vag kan man emellertid också 
ifrågasätta om samhället verkligen ska ingripa. Många av de beslut vi tar i livet är 
förmodligen på ett eller annat sätt påverkade av vår omgivning. Att en person som annars inte 

 
165 Alternativt fall där det är otillbörligt att avtala om innehållet eller att rättsligt genomdriva avtalet, enligt 
Agnafors modell, se SvJT 2019, s 964.  
166 Dotevall, Avtal, s 216.  
167 SOU 1915:1, s 130. Observera dock att ockerbestämmelsen förutsätter ett uppenbart missförhållande mellan 
avtalsprestationerna. Eftersom barns värde inte går att värderas i pengar, kanske situationen snarare kan regleras 
genom 36 § AvtL som kan tillämpas vid ockerliknande situationer där man inte lyckats visa på uppenbar skillnad 
mellan avtalsprestationerna, se Dotevall, Avtal, s 223.  
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skulle välja att bli surrogatmamma ställer upp efter att hon sett sin nära vän kämpa för att bli 
förälder är i sig inte orimligt och behöver inte innebära att hon exploateras, även om hon 
känner en viss social press. Oavsett om man anser att samhället bör ingripa i dessa situationer 
eller ej, bör det nog oavsett inte ske inom ramen för pactum turpe, då det som sagt rör sig om 
omständigheter vid avtalsslutet och inte om avtalsinnehållet. 
 
Sammanfattningsvis kan konstateras att så länge man inte anser att surrogatmödraskap i sig är 
exploaterande, vilket skulle kunna tala för att surrogatavtalet är omoraliskt168, blir det svårt att 
åberopa pactum turpe på grund av exploatering. Övriga argument har att göra med 
omständigheterna vid avtalsslutet, vilka inte brukar angripas med hjälp av pactum turpe.   
 
3.4 Barn och kvinnor görs till handelsvaror  
 
3.4.1 Barn görs till handelsvaror  
 
Handelsvaruargumentet går ut på att surrogatavtalet leder till att barnet ses som en produkt 
som kan köpas och säljas (det vill säga en varufiering av barnet), vilket har ansetts strida mot 
människovärdet.169 Till de som menar att surrogatmödraskap innebär barnhandel hör Ekman. 
Hon menar att det är mycket svårt att föreställa sig hur ett avtal som innebär att en kvinna ska 
bära och föda ett barn för att sedan vid leveransen av barnet få betalt, inte skulle ses som 
barnhandel där barnet är varan som lämnas över.170 Maud de Boer-Buquicchio, tidigare 
specialrapportör för FN:s råd för mänskliga rättigheter angående sale and sexual exploitation 
of children, lyfter fram den internationella regleringen kring mänskliga rättigheter. Hon menar 
att enligt denna reglering måste varje fall där någon typ av ersättning utgår för överlämnande 
av ett barn vara att se som handel.171 Också utredaren i SOU 2016:11 lyfter fram 
handelsvaruargument. För att ge stöd för argumentation lyfter utredaren särskilt fram 
Barnkonventionens tilläggsprotokoll om handel med barn, barnprostitution och 
barnpornografi samt det faktum att Barnrättskommittén har kommenterat förekomsten av 
kommersiella surrogatarrangemang i Indien och varnat för att dessa kan utgöra handel med 
barn.172 
 
Argumentationen ovan bygger till stor del på att föräldrarna betalar för arrangemanget.  
Naturligt nog har diskussionen kring att barn görs till handelsvaror främst lyfts vid 
kommersiella surrogatmödraskap – det är lättare att tänka sig att barnet blir något som kan 
köpas och säljas när pengar är iblandade i transaktionen. Hermerén (professor i medicinsk 
etik) menar exempelvis att det i diskussionen är viktigt att inte blanda samman alla 
surrogatmödraskap, utan att man bör skilja på de olika typer som finns. Han argumenterar för 
att vid altruistiska surrogatmödraskap, där kvinnan endast får betalt för läkarkostnader, 

 
168 Beroende av hur man ställer sig till frågan om surrogatmödraskap innebär att surrogatmodern enbart görs till 
medel för någon annans mål, se nedan avsnitt 3.5.  
169 Stoll, Surrogacy arrangements and legal parenthood - Swedish law in a comparative context, s 61.  
170 Ekman, Varat och varan: Prostitution, surrogatmödraskap och den delade människan, s 200.  
171 OHCHR, Children risk being “commodities” as surrogacy spreads, UN rights expert warns, 6/3 2018.  
172 SOU 2016:11 s 381–382.  
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försvinner argumenten om att barn skulle ses som handelsvaror.173 Även Smer menar att 
risken för att barn ses som en rättighet och någonting som kan överlåtas inte är stor vid (strikt 
reglerade) altruistiska surrogatmödraskap.174 Utredaren i SOU 2016:11 lyfter endast fram 
handelsvaruargumenten i relation till kommersiella surrogatmödraskap.175  
  
Andra befarar dock att det alltid finns en risk att altruistiska surrogatmödraskap får 
kommersiella inslag, vilket bland annat uppmärksammas av Kvinnliga läkares förening 
(KLF). Som tidigare sagts anses ett surrogatmödraskap fortfarande vara altruistiskt även om 
viss ersättning lämnas för kostnader som uppstår i samband med graviditet och förlossning. 
KLF menar att det troliga är att surrogatmodern i de flesta fall kommer att kräva ersättning för 
de hälsorisker som hon utsätter sig för. De menar att det i praktiken kommer vara svårt att 
veta var gränsen ska sättas och hur ersättning för exempelvis sjukskrivning och medicinska 
komplikationer ska beräknas och vem som ska stå för dessa kostnader. På så sätt menar man 
att det finns kommersiella dimensioner även vid de surrogatmödraskap som brukar benämnas 
som altruistiska.176 KLF argumenterar därför för att surrogatmödraskap alltid innebär handel 
med barn, där kvinnan görs till en producent och barnet till en produkt som byter ägare.177  
 
Vilka argument kan då lyftas fram för att surrogatmödraskap inte innebär att barn görs till 
handelsvaror? Frågan beror på hur man ser på transaktionen och vad det faktiskt är som 
köps/säljs. Handelsvaruargumenten bygger på att de tilltänkta föräldrarna betalar för själva 
barnet. Att från detta komma fram till att det rör sig om handel med barn och att barnet ses 
som en produkt, är kanske inte en alltför långtgående slutsats. Det råder dock olika åsikter om 
vad det är föräldrarnas egentligen betalar för, där vissa inte håller med om att det är barnet 
som är föremålet för transaktionen. Jönsson argumenterar för att de tilltänkta föräldrarna 
köper en tjänst som går ut på att surrogatmodern åtar sig att under graviditeten förvalta ett 
befruktat ägg/embryo/foster. Tanken är visserligen att tjänsten ska resultera i ett barn, men 
utifrån detta synsätt är det inte själva barnet som köps, då det inte ens existerar när 
surrogatavtalet skrivs på.178 Mot denna typ av argument gör Ekman en jämförelse med andra 
avtalstyper där man beställer en vara i förväg - en tårta, en tavla eller en måltid ses som varor 
även om de inte existerar när beställaren kontaktar tillverkaren.179  
 
Ytterligare sätt att se på transaktionen är att man säljer föräldrarättigheter. På så sätt säljer 
man olika typer av rättigheter kopplade till föräldraskapet så som rätten till omvårdnad, men 
inte själva barnet. I relation till denna typ av argumentation framför Stoll att i de fall den 
tilltänkta pappans spermier har använts, kommer han enligt svensk rätt oftast att ses som den 
juridiska fadern. I dessa fall menar Stoll att det vore märkligt att säga att pappan köper sina 
föräldrarättigheter, då dessa följer direkt med det juridiska föräldraskapet. Hon framför 

 
173 Hermerén, Surrogatmoderskap: varför – och varför inte?, Läkartidningen 18/1 2011. 
174 Smer:s remissyttrande över SOU 2016:11, 14/6 2016, s 9.  
175 SOU 2016:11, s 381–382.  
176 KLF, Svar till Andreas Bengtsson debattartikel i Läkartidningen (2016;113:DX6Z) om surrogatmoderskap 
och källor. 
177 KLF:s remissyttrande över SOU 2016:11, 28/5 2016, s 3.  
178 Jönsson, Det förbjudna mödraskapet – en moralfilosofisk undersökning av surrogatmödraskap, s 158.  
179 Ekman, Varat och varan: Prostitution, surrogatmödraskap och den delade människan, s 203.  
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dessutom att om man godtar tanken att pappan inte kan köpa rättigheter till sitt eget barn, vore 
det inkonsekvent att inte tillämpa samma typ av argument gällande den genetiska modern, i 
de fall den tilltänka mammans ägg har använts.180 Mot detta kan framföras att den genetiska 
modern, till skillnad från den genetiska fadern, vid födseln inte ses som rättslig förälder enligt 
svensk rätt. Resonemanget kan därför snarare ses som ett argument mot 
moderskapspresumtionen, där den svenska rättsordningen inte hanterar moderskap och 
faderskap på ett enhetligt sätt. På grund av moderskapspresumtionen vore det kanske inte helt 
orimligt att föreställa sig att den tilltänkta modern ändå kan köpa rättigheter till 
barnet/föräldrarättigheter. Oavsett vilket bygger denna typ av argument fortfarande på att den 
tilltänkta modern köper rättigheter kopplade till föräldraskapet, men inte barnet som sådant.      
 
Ännu ett argument mot att surrogatmödraskap skulle innebära barnhandel är att ingen har 
äganderättsanspråk på barnet och man inte kan säja något som ingen äger. Det kan därför 
aldrig bli fråga om handel i vanlig mening.181 Mot detta framför Ekman att det med en sådan 
utgångpunkt blir svårt att någonsin prata om människohandel, eftersom man då kan 
argumentera för att det inte existerar med hänvisning till att man inte kan äga en annan 
människa.182  
 
Även om det alltså råder delade åsikter kring om surrogatmödraskap innebär att barn görs till 
handelsvaror, framför utredaren i SOU 2016:11 att det finns en risk att barnet oavsett känner 
sig som en handelsvara och att det kan ha en negativ inverkan på barnets självbild och 
psykiska mående. Också här pekar man på bristen på studier.183 Det avgörande kanske inte är 
hur transaktionen juridiskt kategoriseras – som ett köp av en vara, som en tjänst som 
surrogatmodern utför, eller en överföring av rättigheter – utan hur transaktionen senare 
upplevs av det tillkomna barnet.   
 
En av farhågorna med att barn görs till handelsvaror är givetvis att det riskerar att drabba de 
barn som tillkommit genom arrangemanget, men KLF befarar att ett accepterande av 
surrogatmödraskap på sikt kan leda till större skada är så. De framför att ett accepterande av 
surrogatmödraskap kan leda till en acceptansglidning som inte bara påverkar 
surrogatmödraskapet, utan som dessutom kan luckra upp den svenska inställningen gentemot 
handel av människokroppen även i andra sammanhang.184 KLF:s kommentarer rör visserligen 
situationen där surrogatmödraskap skulle tillåtas i lag, men den skulle kunna ha relevans även 
vid domstolens hantering av surrogatavtalet, eftersom också domstolens resonemang kan 
påverka normbildningen och samhällets inställning till olika fenomen.   
 
3.4.2 Kvinnor görs till handelsvaror  
 

 
180 Stoll, Surrogacy arrangements and legal parenthood – Swedish law in a comparative context, s 62–63.  
181 Jönsson, Det förbjudna mödraskapet – en moralfilosofisk undersökning av surrogatmödraskap, s 159–160.  
182 Ekman, Varat och varan: Prostitution, surrogatmödraskap och den delade människan, s 203.  
183 SOU 2016:11 s 382.  
184 KLF, Svar till Andreas Bengtsson debattartikel i Läkartidningen (2016;113:DX6Z) om surrogatmoderskap 
och källor. 
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Här kan först och främst observeras att det kan vara svårt att skilja argumenten att kvinnor 
görs till handelsvaror från argumenten att kvinnor exploateras. Stoll förklarar skillnaden i sin 
avhandling: medan exploatering som sagt innebär att man på något sätt utnyttjar en kvinna för 
sin egen vinnings skull, innebär handelsvaruargumenten att kvinnan reduceras till att ses som 
en vara som kan köpas och säljas. Detta innebär att det kan ske en varufiering av kvinnan utan 
att hon för den sakens skull exploateras, förutsatt att det inte förekommer ett orättvist 
utnyttjande.185 Även om det inte föreligger sådana omständigheter som gör att det i det 
enskilda fallet ska ses som exploatering, kan det alltså ändå finnas argument för att 
surrogatmodern görs till en vara.  
 
Återigen är det främst vid de kommersiella surrogatmödraskapen som denna typ av 
argumentation framkommer, även om KLF också här betonar risken för att altruistiska 
surrogatmödraskap får kommersiella inslag och att alla surrogatmödraskap därför ska ses som 
handel med kvinnors kroppar.186 I SOU 2016:11 nämns handelsvaruargumentet endast i 
relation till kommersiella surrogatmödraskap. Utredaren säger att kommersiella arrangemang 
kan innebära handel med kvinnokroppen och därmed skulle kunna stå i strid med grunderna 
bakom artikel 6 i FN:s kvinnokonvention.187  
 
Vilka argument har då lyfts fram i diskussionen kring om surrogatmodern görs till en 
handelsvara? Ett av huvudargumenten är att surrogatmödraskap innebär att kvinnans kropp 
och reproduktion sätts ut på marknaden, vilket har ansetts strida mot kvinnans 
människovärde. En sådan argumentationslinje har bland annat förts av Europaparlamentet.188 
Grundtanken bakom denna typ av argumentation är oftast att reproduktionen är någonting 
ovärderligt som inte bör styras av ekonomiska principer, varför det ansetts moraliskt fel och i 
strid mot människovärdet att kvinnans livmoder ska kunna hyras ut till högstbjudande.189 Mot 
detta invänder Jönsson att vi redan har satt en prislapp på andra tjänster kopplade till 
reproduktionen – barnlösa par är beredda att betala för såväl IVF-behandlingar som 
adoptionsprocesser. Kring dessa förfaranden har vi accepterat en varufiering, utan att den ses 
som oetisk.190  
  
Ytterligare en vanligt förekommande argumentation är att surrogatmödraskapet kan liknas vid 
prostitution. Detta eftersom surrogatavtalet innebär att kvinnan säljer sin livmoder samt att 
hon under tiden för graviditeten avtalar bort kontrollen över den egna kroppen.191 Bland de 
som ansett att surrogatmödraskapet kan ses som reproduktiv prostitution kan nämnas Ekman. 
Hon menar att medan surrogatmödraskap är mindre stigmatiserat då det är en livmoder som 
säljs och inte en vagina, handlar det ändå i båda fallen om att en person betalar för att få 

 
185 Stoll, Surrogacy arrangements and legal parenthood – Swedish law in a comparative context, s 60–61.  
186 KLF:s remissyttrande över SOU 2016:11, 28/5 2016, s 3. 
187 SOU 2016:11 s 382.  
188 Europaparlamentets resolution av den 17 december 2015 om årsrapporten om mänskliga rättigheter och 
demokrati i världen 2014 och Europeiska unionens politik på området (2015/2229 (INI)), s 115.  
189 Stoll, Surrogacy arrangements and legal parenthood – Swedish law in a comparative context, s 66.  
190 Jönsson, Det förbjudna mödraskapet – en moralfilosofisk undersökning av surrogatmödraskap, s 155. 
191 Stoll, Surrogacy arrangements and legal parenthood – Swedish law in a comparative context, s 65.  
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använda en kvinnas kropp.192 Här kan även nämnas att KLF menar att ett tillåtande av 
surrogatmödraskap skulle innebära ett brott mot vår lagstiftning mot sexköp, då denna införts 
för att förhindra just handel med människokroppen.193 
 
Alla håller dock inte med om prostitutionsargumentet och det råder delade meningar om 
huruvida surrogatmödraskapet verkligen innebär att kvinnans kropp eller livmoder säljs. Som 
nämndes ovan kan surrogatmödraskapet ses som en reproduktiv tjänst. Det finns därför de 
som argumenterar för att pengatransaktionen vid kommersiella surrogatmödraskap inte ska 
ses som köp av en kvinnas kropp (vilket sker vid prostitution), utan som betalning för en 
utförd tjänst.194    
 
Precis som vid varufiering av barn anses en varufiering av kvinnor riskera att inte endast 
påverka de kvinnor som direkt berörs av surrogatavtalet, utan dessutom leda till en mer 
samhällsgripande skada. En prissättning av reproduktionen kan exempelvis leda till att 
kvinnans reproduktionsförmåga ses som allmän egendom.195  
 
3.4.3 Är varufiering någonting dåligt eller kan surrogatmödraskap ses som ett arbete?  
 
Stoll poängterar att i de fall surrogatmödraskap kopplas samman med en pengatransaktion 
(det vill säga främst vid kommersiella arrangemang) är det troligt att någonting kommer 
varufieras, oavsett hur vi väljer att se på frågan vad som säljs – barnet, kvinnan eller 
livmodern. Hon framför att frågan vi får ställa oss är om en sådan varufiering nödvändigtvis 
behöver vara oetiskt.196  
 
Vissa, som exempelvis Jönsson, argumenterar för att man på många sätt kan se 
surrogatmödraskapet som vilket mänskligt arbete som helst och att det därför inte behöver 
vara oetiskt att varufiera reproduktionen. Han pekar på hur surrogatmödraskapet utmanar 
invanda normer kring mödraskap och arbete, då det innebär att gränsen mellan den privata 
och offentlig sfären luckras upp, där moderskapet traditionellt har hört till den oavlönade, 
privata sfären. Det finns flera aktiviteter som vi idag ser som arbeten, men som tidigare i 
historien inte ansetts utgöra arbeten. Många av dessa aktiviteter är kopplade till den 
traditionella kvinnorollen där kvinnor tidigare utfört dessa sysslor oavlönat. När en oavlönad 
aktivitet övergår till ett avlönat arbete, leder det till statushöjning av aktiviteten.197 Han menar 
att man genom att förhindra en kvinna att ingå surrogatavtal inskränker hennes autonomi och 
att det i själva verket kan ses som ett sätt att kontrollera kvinnors sexualitet.198 Jönsson anser 
alltså att varufieringen kan få positiva effekter genom att kvinnor ges möjlighet att få 

 
192 Ekman, Varat och varan: Prostitution, surrogatmödraskap och den delade människan, s 195.  
193 KLF:s remissyttrande över SOU 2016:11, 28/5 2016, s 3. 
194 Stoll, Surrogacy arrangements and legal parenthood – Swedish law in a comparative context, s 67.  
195 Jönsson, Det förbjudna mödraskapet – en moralfilosofisk undersökning av surrogatmödraskap, s 154.  
196 Stoll, Surrogacy arrangements and legal parenthood – Swedish law in a comparative context, s 67–68.  
197 Jönsson, Det förbjudna mödraskapet – en moralfilosofisk undersökning av surrogatmödraskap, s 161–164.  
198 Jönsson, Det förbjudna mödraskapet – en moralfilosofisk undersökning av surrogatmödraskap, s 169–170 & 
s 178.  
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ekonomisk kompensation för sina reproduktiva tjänster och att en begränsning av denna 
möjlighet bör ses som en inskränkning av kvinnans självbestämmanderätt.  
 
Andra, som exempelvis Ekman, lyfter däremot fram flera aspekter som gör att 
surrogatmödraskap inte är att se som ett vanligt arbete. Hon betonar att surrogatmodern jobbar 
dygnet runt i nio månader, att hon under denna tid står under någon annans kontroll där hon 
behöver leva efter ett antal restriktioner i enlighet med surrogatavtalet (så som att hon 
exempelvis inte får röka, dricka alkohol eller ta droger, samt måste genomgå medicinska 
kontroller) och att hennes kropp förändras till följd av graviditeten.199    
 
Det råder alltså delade åsikter om huruvida surrogatmoderskap kan ses som ett ”vanligt” 
arbete eller inte. Detta påverkar också hur man ställer sig till frågan om varufiering behöver 
vara någonting negativt. Att varuifiera olika aktiviteter och ställa dem under marknadens 
principer är någonting som vi har accepterat i ett kapitalistiskt samhälle. Frågan är om det 
finns skäl att inte behandla surrogatmödraskapet som ett vanligt arbete, och att en varufiering 
därmed bör motarbetas. Två helt skilda inställningar till frågan har redogjort för ovan. En 
person som intagit något av en mellanväg mellan dessa två positioner är Satz, 
filosofiprofessor vid Stanford University. Till skillnad från den argumentation som förs av 
Ekman, menar Satz att de olika faktorer som kännetecknar surrogatmödraskapet inte är unika 
för denna typ av aktivitet, utan är någonting som existerar även vid vissa av samhället 
accepterade arbeten. Det finns andra typer av arbeten, så som bokkontrakt eller 
militärtjänstgöring, som till och med sträcker sig över en längre period än nio månader. Även 
vid andra arbeten än surrogatmödraskap kan personen behöva förhålla sig till olika 
restriktioner: idrottsmän kan exempelvis vara skyldiga att följa den diet som tränaren sätter 
upp och vid begäran genomgå ett drogtest. Utöver tidsaspekten och restriktionerna har 
ytterligare aspekter lyfts fram för att visa på hur surrogatmödraskap skiljer sig från vanligt 
arbete. Bland dessa återfinns att surrogatmodern har en genetisk koppling till sin ”produkt” 
(åtminstone när surrogatmoderns ägg används) och att surrogatmodern inte kan styra över 
arbetsprocessen – de olika stegen av graviditet och födsel följer utan att kvinnan kan 
kontrollera dem. Mot detta invänder Satz att de flesta inte protesterar mot spermadonation 
trots att mannen i dessa fall har en genetisk koppling till sin ”produkt”, samt att exempelvis 
industriarbetare utför sina arbetsuppgifter utan att kunna styra över processen eller 
hastigheten på det löpande bandet.200 Satz menar därför att surrogatmödraskap till sin natur 
inte skiljer sig från andra typer av arbeten.   
 
Än så länge liknar Satz argumentation till viss del Jönssons, i det att surrogatmödraskap till 
sin natur kan ses som vilket annat mänskligt arbete som helst. Till skillnad från Jönsson 
landar Satz däremot i att surrogatmödraskap inte bör tillåtas. Detta beror inte på arbetets 
natur, utan på att man måste sätta surrogatmödraskapet i relation till det omkringliggande 
samhället där kvinnor som grupp är underordnade män. Gör man det blir det problematiskt att 
någon annan genom surrogatavtalet får kontrollen över kvinnan (i form av restriktioner etc) 

 
199 Ekman, Varat och varan: Prostitution, surrogatmödraskap och den delade människan, s 240–241.  
200 Satz, Why some things should not be for sale – the moral limits of markets, s 118–119.  
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då samhället historiskt sett har använt kontrollen över kvinnans sexualitet och reproduktion 
som ett sätt att hålla uppe den rådande könsmaktsordningen. En annan farhåga som lyfts fram 
är att surrogatmödraskap bidrar till den stereotypa synen på kvinnan som enbart en 
”barnmaskin. I ett helt jämställt samhälle menar Satz att surrogatmödraskap möjligtvis hade 
kunnat tillåtas201, men eftersom samhället ser ut som det gör går det inte att behandla 
surrogatmödraskap som ett ”vanligt” arbete.202 
 
3.4.4 Analys av handelsvaruargumenten i relation till kriterium (I) och (II)   
 
Utifrån den argumentation som förts fram skulle surrogatmödraskap kunna strida mot såväl 
individuella rättigheter som kollektiva värden. För de surrogatmödrar och barn som direkt 
påverkas av avtalet, finns det en skaderisk och en kränkning i att de behandlas och/eller 
känner sig som en vara (kriterium (I)). För barnets del är det vid tiden för avtalet naturligtvis 
inte medveten om vad som händer, men det finns en risk att det i ett senare skede av livet 
funderar på att föräldrarna köpt honom/henne från surrogatmodern. När det gäller de 
kollektiva värdena finns det en risk att barn generellt ses som någonting som kan överlåtas 
och att kvinnans reproduktionsförmåga ses som allmän egendom. Dessutom kan det finnas 
nackdelar med att låta ett ovärderligt värde som reproduktionen styras av kommersiella 
krafter (kriterium (II)).  
 
Återigen råder det dock delade åsikter, både gällande om surrogatmödraskap överhuvudtaget 
innebär en varufiering, vad/vem som i sådana fall varufieras och om en varufiering av 
mödraskapet och reproduktionen nödvändigtvis behöver vara någonting dåligt.  
Frågan om vad som ska få säljas och köpas på den fria marknaden är givetvis i hög grad en 
politisk fråga – medan somliga tycker att det mesta kan regleras genom principer om utbud 
och efterfrågan, finns det andra som tycker att vissa saker inte bör styras av ekonomiska 
faktorer. Trots politisk hållning skulle dock knappast någon invända mot påståendet att handel 
med barn är svårförenligt med den svenska rättsordningen och utgör någonting som bör 
motverkas. Detta vinner även stöd i Barnkonventionens tilläggsprotokoll om handel med 
barn, barnprostitution och barnpornografi, vilket har ratificerats av Sverige.203 Kring barnen 
verkar det också råda ett större konsensus kring av varufiering är någonting dåligt. 
Diskussionen rör inte frågan om handel med barn skulle vara acceptabelt, utan riktar in sig på 
om surrogatavtalet kan betraktas på något annat sätt än som försäljning av barn. Att barnet är 
en skyddsvärd part som påverkas av avtalet utan att själv ha valt att ingå det, talar för att 
samhället bör vara extra vaksam kring avtal som kan kränka barnets intressen och 
människovärde. Eftersom människovärdet är kopplat till själva existensen som människa, 
torde det utgöra en grundläggande individuell rättighet/kollektivt värde enligt Agnafors 
modell.  

 
201 Hon uppmärksammar dock att vissa aspekter, så som barnets bästa, skulle aktualiseras även i ett samhälle där 
män och kvinnor har samma förutsättningar. Därför anser hon det inte givet att surrogatmödraskap borde tillåtas 
ens i ett helt jämställt samhälle, se Why some things should not be for sale: the moral limits of markets, s 131–
132.  
202 Satz, Why some things should not be for sale: the moral limits of markets, s 128–131.  
203 United nations treaty collection, Optional protocol to the convention on the rights of the child on the sale 
children, child prostitution and child pornography 25/5 2000 – participants.  
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Om surrogatmödraskap skulle kränka detta värde genom att barnet behandlas som en sak 
snarare än som en människa, skulle det finnas skäl för domstolen att ingripa under åberopande 
av pactum turpe. Frågan är hur domstolen ska förhålla sig till en situation där det råder så 
delade åsikter om vad som egentligen säljs. En möjlighet är att domstolen tittar på hur avtalet 
är formulerat. Står det att person a och b köper barnet c mot en summa på xxx SEK, blir det 
enklare att argumentera för att barnets betraktas som en vara. Om avtalet däremot är 
formulerat som att person a och b ska erlägga en summa på xxx SEK i utbyte mot att person d 
utför en reproduktiv tjänst, blir det svårare att föra en sådan argumentation. Samtidigt kan 
man argumentera för att hur man väljer att formulera/kategorisera avtalet i någon mån endast 
är en fråga om semantik, vilket Stoll också påpekar.204 Domstolen bör kanske snarare 
fokusera på hur surrogatmödraskap de facto påverkar synen på barn och barnets 
människovärde, än hur parterna i det enskilda fallet valt att formulera avtalet. Här stöter man 
dock på en vägg, eftersom det i debatten kring surrogatmödraskap inte finns någon samsyn 
kring huruvida barn görs till handelsvaror.  
 
Även kvinnans människovärde är naturligtvis på samma sätt som barnets en grundläggande 
rättighet som skulle kunna aktualisera en tillämpning av pactum turpe. Situationen skiljer sig 
dock något från barnets i det att surrogatmodern, till skillnad från barnet, kan ha ingått avtalet 
av egen fri vilja. Detta syns i debatten som här inte bara fokuserar på om surrogatmödraskap 
innebär handel med kvinnor, utan också på om kvinnor inte borde ha rätt att i viss mån utföra 
sina reproduktiva tjänster mot betalning. Kanske kan man se det som att kvinnan om hon 
ingått avtalet av fri vilja varufierar sig själv, medan barnet varufieras av andra. Samtidigt kan 
konstateras att bara för att någon ingår ett avtal av fri vilja, behöver det inte innebära att 
surrogatavtalet inte kan utgöra ett pactum turpe.205 Agnafors ger ett exempel på avtal om 
dvärgkastning, där man skulle tävla om att kasta en kortväxt person så långt som möjligt. Han 
framför att även om den kortväxte ingått avtalet av fri vilja, skulle det kränka hans ställning 
som fullvärdig människa att betraktas som ett kastobjekt.206 På samma sätt kan man 
argumentera för att kvinnans människovärde kränks även om hon frivilligt skriver på 
surrogatavtalet. Även i de fall surrogatmodern inte skadas av arrangemanget, kan man 
dessutom argumentera för att avtalet oavsett kränker kollektiva värden eftersom det kan 
innebära att den kvinnliga reproduktionen ses som allmän egendom som kan köpas av högst 
bjudande.  
 
Tittar man på jämförelsen mellan surrogatmödraskap och prostitution kan konstateras att vissa 
anser att sexköp inte hade behövt vara problematisk i ett jämställt samhälle. Jönsson pekar 
exempelvis på att flera av de faktorer som talat emot prostitution inte är kopplat till själva 
tjänsten att köpa och sälja sex, utan istället till sociala och ekonomiska missförhållanden i 

 
204 Stoll, Surrogacy arrangements and legal parenthood – Swedish law in a comparative context, s 67.  
205 Vilket också är en förutsättning för hela denna uppsats, eftersom den utgår från situationen att alla parter 
ingår avtalet av egen fri vilja.  
206 Agnafors, SvJT 2019, s 971.  
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samhället. Om dessa undanröjdes hade prostitution kanske kunnat betraktas som ett vanligt 
arbete.207 Detta liknar det resonemang som Satz för kring surrogatmödraskap som arbete.  
Om man nu anser att surrogatmödraskapet inte är problematiskt till sin natur, är frågan hur 
man ska hantera de samhälleliga problem som gör att surrogatmödraskapet trots allt kan få 
negativa konsekvenser. Bör man stoppa surrogatmödraskapet eller bör man istället försöka att 
på andra sätt motverka de problem kopplade till jämlikhet och kön som råder i samhället? 
Och om surrogatmödraskap bör förhindras, är det domstolens sak att hantera eller bör man 
vänta på att lagstiftaren precis som vid köp av sex intar en tydlig ställning mot fenomenet? I 
sammanhanget kan noteras att det redan innan sexköpslagens införande, uttrycktes åsikter om 
att utfästelse om vederlag för en prostituerads tjänst kan ses som ogiltig så som stridande mot 
goda seder.208   
 
Sammanfattningsvis finns det gällande barnen en samstämmighet i debatten kring att 
varufiering är någonting dåligt. Diskussionen rör istället om surrogatmödraskap verkligen 
innebär en varufiering av barnet. För kvinnornas del är debatten mer splittrad då det dels förs 
en diskussion kring om surrogatmödraskap innebär en varufiering av kvinnor, dels om 
varufieringen alltid är dålig eller om arrangemanget kan ses som ett vanligt arbete. Det som är 
gemensamt för båda debatterna är att det inte finns någon konsensus, utan olika debattörer har 
skilda åsikter om vad surrogatmödraskapet får för konsekvenser. Något som däremot kan 
konstateras är att de allra flesta verkar resonera kring riskerna med varufiering i förhållande 
till kommersiella surrogatmödraskap. Enligt min mening vore det därför svårt att underkänna 
ett altruistiskt surrogatavtal med hänvisning till handelsvaruargumenten. Ska pactum turpe 
åberopas på denna grund bör det därför endast få relevans vid kommersiella 
surrogatmödraskap.  
 
3.5 Människovärdesprincipen 
 

3.5.1 Okränkbarhetstolkningen 
 
Ett argument som brukar lyftas fram mot surrogatmödraskap är att ett sådant arrangemang 
skulle strida mot människovärdesprincipen. En av svårigheterna med att diskutera 
surrogatmödraskap utifrån denna aspekt, är att det är något oklart vad principen verkligen 
innebär. Principen tar sig lite olika uttryck beroende på sammanhang och det har även 
framförts kritik mot att dess betydelse är vag och öppen för tolkning. I relation till 
surrogatmödraskap brukar principen tolkas utifrån vad Smer benämner som en 
”okränkbarhetstolkning”. Denna tolkning innebär att människolivet har ett oändligt värde, 
vilket inte får inskränkas. Inbäddat i denna tolkning ligger ståndpunkten att ingen människa 
får göras till enbart medel för någon annans mål.209   
 

 
207 Jönsson, Det förbjudna mödraskapet – en moralfilosofisk undersökning av surrogatmödraskap, s 176.  
208 Se NJA 1977 s 717, justitierådet Bengtssons tillägg, s 726.  
209 Smer rapport 2013:1, s 110–111.  
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Under tidigare rubrik diskuterades människovärdet i relation till varufieringen där det 
framförts argument för att kvinnors och barns människovärde riskerar att kränkas genom att 
de betraktas som handelsvaror. Det går givetvis ingen knivskarp gräns mellan de olika 
argumenten, men jag har ändå valt att göra en egen rubrik för människovärdesprincipen. 
Anledningen till detta är främst att medan handelsvaruargumenten i princip är begränsad till 
de kommersiella surrogatmödraskapen, har människovärdet i stort diskuterats även i relation 
till altruistiska arrangemang.  
 
Frågan här är alltså om surrogatmödraskap innebär att surrogatmodern behandlas och 
betraktas som enbart ett medel för någon annans mål. Även här råder det delade åsikter. Från 
lagstiftarens sida argumenterade man i tidigare förarbeten för att surrogatmödraskap strider 
mot människovärdesprincipen. Denna argumentation återfinns bland annat i proposition 
2001/02:89 där lagstiftaren menar att det inte kan ses som förenligt med 
människovärdesprincipen att en kvinna ska användas som medel för att hjälpa ofrivilligt 
barnlösa att nå sina mål.210 Stoll framför att det är troligt att lagstiftaren här påverkades av 
Smer-rapport 1995-04-05 Assisterad befruktning – synpunkter på vissa frågor i samband med 
befruktning utanför kroppen. Stoll påpekar dock att argumentationen skiljer sig åt mellan 
propositionen och Smer-rapporten. I Smer-rapporten används en försiktigare formulering som 
ger utrymme för tolkningen att det inte alltid är oförenligt med människovärdesprincipen att 
en kvinna används som medel för att lösa barnlösa personers problem. Istället säger man att 
det kan strida mot nämnda princip. Stoll menar att denna skillnad är betydelsefull, då Smer:s 
tolkning innebär att surrogatmödraskap som fenomen inte behöver strida mot 
människovärdesprincipen, även om det ibland kan göra det.211   
 
I SOU 2016:11 går utredaren från tidigare förarbetsuttalanden. Här anses 
människovärdesprincipen inte längre utgöra ett lika tungt vägande argument mot 
surrogatmödraskap. Det ord som särskilt lyfts fram (och som inte alls nämns i prop. 
2001/02:89) är ordet enbart. Människorättsprincipen innebär att en människa inte får ses som 
enbart medel för någon annans mål. En kvinna som agerar som surrogatmoder kan ha olika 
motiv för sitt beslut, så som att det ger henne en känsla av personlig tillfredställelse att kunna 
hjälpa andra och av att få känna sig värdefull, eller att hon tycker om att vara gravid utan att 
vilja ha fler egna barn. I dessa fall tjänar arrangemanget även surrogatmoderns egna mål, 
varför man inte kan säga att hon används för att enbart tjäna andras mål.212 Detta ligger i linje 
med den argumentation som förs av Smer i Smer-rapport 2013:1.213 När det gäller de 
kommersiella surrogatmödraskapen lyfter utredaren fram att kvinnan vid sidan av 
vinstintresset fortfarande kan känna en personlig tillfredsställelse i att vara surrogatmoder. 
Dessutom medger man att den ekonomiska ersättning i sig kan vara en mål som tjänar 
surrogatmoderns intressen.214 Även Jönsson fokuserar på ordet enbart och att varken 
kommersiellt eller altruistisk surrogatmödraskap innebär att surrogatmodern enbart görs till 

 
210 Prop. 2001/02:89 s 55.  
211 Stoll, Surrogacy arrangements and legal parenthood – Swedish law in a comparative context, s 56–57.  
212 SOU 2016:11 s 432–433.  
213 Smer-rapport 2013:1 s 168.  
214 SOU 2016:11 s 384. 
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medel för någon annans mål. Vid kommersiella surrogatmödraskap får kvinnan ekonomisk 
kompensation och vid såväl kommersiella som altruistiska arrangemang finns det ett 
incitament för de tilltänkta föräldrarna att även tillvarata surrogatmoderns intresse då hon bör 
på deras barn. Jönsson tar även upp att de flesta relationer, såväl privata som kommersiella, 
innebär att man använder den andra personen som medel.215 
 
Till skillnad från i tidigare förarbeten, anser utredaren i SOU 2016:11 alltså inte att alla 
surrogatmödraskap per se strider mot människovärdesprincipen. Däremot framförs att i de fall 
surrogatmodern inte handlat av fri vilja, skulle man kunna säga att arrangemanget strider mot 
människovärdesprincipen.216 Argumentationen liknar här således det resonemang som Stoll 
menar att Smer ger uttryck för redan i 1994 års rapport, det vill säga att även om 
surrogatmödraskap kan strida mot människovärdesprincipen, behöver det inte alltid vara 
fallet.  
 
Människovärdesprincipen har även diskuterats i relation till de barn som tillkommer genom 
surrogatarrangemang och att dessa tjänar som medel för de vuxnas mål. Utredarna i SOU 
2016:11 avfärdar dock denna argumentation eftersom detsamma kan sägas om de flesta fall 
av barnafödande, det vill säga att människor väljer att bli föräldrar för sin egen skull.217 
 
3.5.2 Det är ingen rättighet att bli förälder  
 
En annan aspekt av människovärdesprincipen är att alla människor har samma rätt att få sina 
rättigheter tillgodosedda. Något som bör observeras här är dock att människovärdesprincipen 
inte har ansetts innebära en rätt att bli förälder.218 Hade principen inkluderat en sådan rättighet 
hade det talat för att surrogatavtalet bör accepteras av rättsordningen då surrogatmödraskapet 
innebär en möjlighet att hjälpa ofrivilligt barnlösa personer, vilket i sådana fall hade bidragit 
till att uppfylla denna rättighet.  
 
3.5.3 Analys av människovärdesargumenten i relation till kriterium (I) och (II) 
 
Människovärdesprincipen är en central princip inom den svenska rättsordningen. Tittar man 
på samhället i stort kan man konstatera att hela vår demokrati bygger på tanken att alla 
människor är lika mycket värda.219 De mänskliga rättigheterna som återfinns i bland annat 
EKMR, EU-stadgan och FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna är baserade på en idé 
om ett ovärderligt människovärde.220 Vikten av att respektera människors lika värde återfinns 
även i RF 1:2. Lämnar man den övergripande samhällsnivån och tittar på specifika 
rättsområden, har människovärdet spelat en stor roll vad gäller regleringen kring hälso- och 
sjukvården där det fastslagits att människovärdet ska ses som den viktigaste principen. I detta 

 
215 Jönsson, Det förbjudna mödraskapet – en moralfilosofisk undersökning av surrogatmödraskap, s 171. 
216 SOU 2016:11 s 432–433.  
217 SOU 2016:11 s 433.  
218 SOU 2016:11 s 22.  
219 Smer, Etiska vägmärken 4. Det svårfångade människovärdet – en debattskrift, s 7.  
220 Hermerén, Etiska vägmärken 4. Det svårfångade människovärdet – en debattskrift, s 64.  
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sammanhang innebär principen att alla människor ska ha samma rätt till vård samt att denna 
rätt är knuten till själva existensen som människa, oberoende av en persons egenskaper eller 
funktion i samhället.221 Människovärdesprincipen är numera lagfäst i 3:1 HSL.222 Även inom 
diskussionen för andra former av assisterad befruktning har människovärdesprincipen varit en 
viktig utgångspunkt.223  
 
Det finns alltså starka argument för att människovärdesprincipen utgör ett grundläggande 
intresse inom den svenska rättsordningen. Om surrogatavtalet kränker surrogatmoderns 
människovärde, finns det därför skäl att argumentera för att det strider mot en individuell 
rättighet i enlighet med kriterium (I).   
  
Frågan är då om surrogatavtalet verkligen kränker människovärdet, eller mer specifikt om det 
innebär att surrogatmodern görs enbart till medel för någon annans mål. Enligt min mening 
framstår resonemangen kring att surrogatmödraskap även kan tjäna surrogatmoderns egna mål 
som rimliga. Precis som man framför i SOU 2016:11 har detta stöd i de få studier som finns 
på området som visar på att många surrogatmödrar har en positiv upplevelse av 
surrogatmödraskapet där de upplever att de själva fick ut något från arrangemanget. Att bortse 
från dessa berättelser och säga att surrogatmödraskap alltid endast främjar det tilltänkta parets 
mål kan ses som ett underkännande av kvinnornas erfarenheter och förmåga att fatta egna 
beslut, vilket utredaren också påpekar.224   
 
Däremot argumenterar alltså utredaren i SOU 2016:11 för att i de fall kvinnan på något sätt 
tvingats in i arrangemanget mot hennes vilja skulle surrogatmödraskapet kunna strida mot 
människovärdesprincipen. Det finns då skäl att säga att arrangemanget inte tjänar 
surrogatmoderns intressen, utan endast de tilltänkta föräldrarnas. Möjligtvis kan frågan 
kompliceras i kommersiella surrogatmödraskap där kvinnan känt en press att tacka ja till 
arrangemanget på grund av hennes egen ekonomiska situation. I dessa fall kan man se det 
som att kvinnan pressas/tvingas in i surrogatmödraskap. Hon kanske inte ser någon annan 
utväg på sina ekonomiska problem, samtidigt som hon inte skulle ha ingått avtalet om hon 
hade haft en bättre ekonomi. Trots att kvinnan pressas in i surrogatmödraskapet tjänar 
arrangemanget i dessa fall på sätt och vis fortfarande surrogatmodern egna intressen, då hon 
ändå får en viss ekonomisk vinning. Det finns givetvis skäl att agera mot utnyttjande av en 
kvinnas utsatta position, men frågan är hur argumentet förhåller sig till 
människovärdesprincipen. Denna typ av argumentation kan dock ifrågasättas i relation till 
sexköp. Med denna logik skulle man kunna säga att så länge den prostituerade får betalt 
skulle det inte strida mot människovärdesprincipen att köpa sex, vilket är ett påstående som 

 
221 Prop. 1996/97:60 s 18–20.  
222 Tidigare 2 § i 1982 års HSL. Se prop. 2016/17:43 s 130 där man stadgar att nya 3:1 motsvarar gamla 2 § 
HSL. I förarbetena bakom gamla 2 § HSL fastslås att denne utformades för att ge uttryck för 
människovärdesprincipen som (tillsammans med behovsprincipen) utgör den etiska grunden för prioriteringar 
inom vården, se prop. 1996/97:60 s 40–41.  
223 Se bland annat SOU 1985:5 s 38–39 (gällande IVF), Ds 2000:51 s 25 (gällande IVF med donerade ägg eller 
spermier) & SOU 2016:11 s 22 (utredningen gällde förutom surrogatmödraskap även behandlingar med enbart 
donerade könsceller samt ensamståendes möjligheter till assisterad befruktning).  
224 SOU 2016:11 s 432–433.  
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många förmodligen skulle ifrågasätta. Samtidigt kan man tänka sig att sexköp (och vissa 
former av surrogatmödraskap) snarare strider mot en annan del av människovärdesprincipen, 
nämligen den som lyfts under ovanstående rubrik där kvinnan varufieras och görs till en 
produkt som kan köpas och säljas.  
 
Oavsett vilket handlar det inte längre om surrogatmödraskap i sig innebär en kränkning av 
kvinnans människovärde, utan om att det kan föreligga omständigheter som i det enskilda 
fallet gör att kvinnan tvingas in i arrangemanget. Som nämndes under exploateringsavsnittet 
brukar sådana omständigheter inte angripas med hjälp av pactum turpe. 
 
3.6 Avtalsvillkor som begränsar kvinnans självbestämmanderätt  
 
3.6.1 Samstämmighet i debatten  
 
Som sagts ovan kan surrogatavtalet innehålla villkor som begränsar surrogatmoderns 
bestämmanderätt över den egna kroppen under graviditeten. Det kan vara fråga om att hon 
inte får äta eller dricka vissa saker, eller att hon inte får välja att genomgå en abort. Gällande 
avtalsvillkor som begränsar aborträtten verkar det råda ett större konsensus jämfört med den 
övriga debatten kring surrogatmödraskap, där såväl förespråkare som motståndare mot 
surrogatmödraskap anser att man inte kan begränsa denna rättighet. Bland de röster som är 
kritiska mot surrogatmödraskap återfinns KLF, som framför att man inte bör ta ifrån en 
kvinna rätten att under graviditeten besluta om abort.225 På andra sidan av debatten kan 
nämnas Jönsson, som annars förespråkar såväl kommersiella som altruistiska 
surrogatmödraskap. Han menar att kvinnan bör ha mandat att styra över fostret när det ligger i 
hennes mage, vilket inkluderar både rätten att genomgå en abort och att under graviditeten 
bestämma över sin egen livsstil.226 Även RFSU, som argumenterar för att altruistiskt 
surrogatmödraskap bör tillåtas och regleras i lag, menar att ett sådant regelverk bland annat 
måste garantera surrogatmoderns rätt att göra abort.227 Detsamma säger RFSL i sitt remissvar 
till SOU 2016:11.228 
 
3.6.2 Analys av argumenten om begränsande avtalsvillkor i relation till kriterium (I) och (II) 
 
Avtalsvillkor som inskränker kvinnans rätt att genomgå abort eller att äta/dricka vad hon vill, 
innebär att kvinnans rätt till självbestämmande över den egna kroppen och över sin egen 
livssituation begränsas under nio månader. Gällande aborträtten är det en lagstadgad rättighet 
i Sverige.229 Rättigheter kopplade till den fysiska kroppen och självbestämmande utgör också 
exempel på sådana rättigheter som Agnafors menar kan utgöra grundläggande rättigheter.230   

 
225 KLF, Svar till Andreas Bengtsson debattartikel i Läkartidningen (2016;113:DX6Z) om surrogatmoderskap 
och källor.  
226 Jönsson, Det förbjudna mödraskapet – en moralfilosofisk undersökning av surrogatmödraskap, s 88–89.  
227 RFSU:s remissvar över SOU 2016:11, p 13.  
228 RFSL:s remissvar över SOU 2016:11, s 4.  
229 Se abortlag (1974:595).  
230 Agnafors, SvJT 2019, s 971.  
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Tittar man på debatten kring surrogatmödraskap kan man som sagt se att det råder en relativ 
samstämmighet gällande avtalsvillkor som sätter upp begränsningar över kvinnans 
livssituation, särskilt vad gäller abortfrågan. Även här kan det dock återigen observeras att de 
flesta argumenten utgår från en lagstiftningssituation. Det är möjligt att tänka sig att även om 
man i en eventuell framtida situation där surrogatmödraskap ska lagregleras vill säkerställa 
surrogatmoderns medicinska rätt att genomgå en abort, kan en abort fortfarande ses som ett 
kontraktsbrott. Detta innebär att kvinnan får hjälp av sjukvården att genomgå en abort, men 
att hon kan bli skadeståndsskyldig gentemot de tilltänkta föräldrarna. Här kan man givetvis 
ifrågasätta om kvinnans rätt till abort verkligen säkerställs om det innebär en ekonomisk risk 
att låta utföra aborten.  
 
När det gäller avtal som begränsar aborträtten finns det dock fler källor att tillgå, där denna 
typ av avtal diskuterats specifikt i relation till pactum turpe. Agnafors beskriver exempelvis 
en fiktiv avtalssituation där två personer i ett förhållande avtalar om att den ena personen ska 
genomgå en abort om hon har en sexuell affär vid sidan av förhållandet. Han framför att ett 
sådant avtal på ett betydande sätt inskränker personens grundläggande rätt till kroppslig 
integritet/rätt till kontroll över reproduktionen. Enligt Agnafors modell skulle avtalet alltså 
innebära att individuell rättighet kränks i enlighet med kriterium (I).231  
 
Även från domstolens sida går det att hitta exempel på där ett avtal om abort ansetts utgöra 
pactum turpe, vilket var fallet i RH 2004:41. Resonemanget skiljer sig dock lite från Agnafors 
exempel. I RH 2004:41 rörde det sig om en man och en kvinna som avtalat med varandra om 
att kvinnan skulle få en stor summa pengar i utbyte mot att hon genomgick en abort. 
Argumentationen som fördes av hovrätten bygger främst på det faktum att kvinnan fick betalt 
för aborten och det är denna ekonomiska aspekt som gjorde att avtalet bedömdes som 
osedligt. Det ansågs oetiskt och i strid med abortlagstiftningens värderingar att det svåra 
beslut som en abort kan innebära skulle påverkas av ekonomiska överväganden. Domstolen 
säger ingenting specifikt om hur avtalsparterna i det aktuella fallet, det vill säga mannen och 
kvinnan, påverkas av avtalet. Istället hålls diskussionen på en generell nivå, där man pratar 
om att kvinnans beslut bör bygga på hur hon ställer sig till intresseavvägningen mellan 
kvinnans och fostrets intressen. Man skulle därför kunna se det som att argumentationen 
bygger på kollektiva värden, där det inte är önskvärt att de överväganden som bör prägla 
abortbeslutet görs till en ekonomisk fråga (kriterium (II)). Agnafors beskriver hur en skada på 
de kollektiva värdena kan ske antingen genom en konflikt eller genom undanträngning. Med 
undanträngning menas att en kollektiv norm trängs undan och ersätts av en annan.232 Som jag 
ser det kan domstolens resonemang kopplas samman med en undanträngningssituation där de 
etiska övervägande som bör prägla abortbeslutet undanträngs och ersätts med monetära 
incitament.233 Oavsett hur man ser på hovrättens resonemang står det klart att pengarna och 

 
231 Agnafors, SvJT 2019, s 970–971.  
232 Agnafors, SvJT 2019, s 972.  
233 Situationen har vissa likheter med Agnafors kommentar till RH 1988:130, där en man och en kvinna avtalat 
om att kvinnan skulle få en viss summa pengar om mannen inte skilde sig från sin fru. Agnafors beskriver hur 
man skulle kunna se det som att det finns en kollektiv värdering som säger att äktenskapet ska bygga på kärlek 
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den ekonomiska aspekten är centrala i domskälen. Detta har även fångats upp av den juridiska 
doktrin som kommenterat fallet och som uppmärksammat att problemet med den ekonomiska 
ersättningen var att denna kan påverka kvinnans val och fria vilja vid abortbeslutet. Hon ska 
inte genom ekonomisk press tvingas till en abort.234  
 
Sätter man ovanstående exempel i relation till surrogatavtalet finns det en skillnad i det att 
både Agnafors exempel och RH 2004:41 handlar om att kvinnan förbinder sig att genomgå 
abort, medan surrogatavtalet (beroende på hur det är formulerat) innebär att hon förbinder sig 
att inte genomgå en abort. Samma typ av resonemang borde dock kunna göras gällande även 
här, eftersom det i båda fallen handlar om att kvinnan avtalar bort sin rätt att själv bestämma 
om hon ska göra abort. Som man kan se ovan skiljer Agnafors och domstolens argumentation 
något åt. Anser man att ett avtal som inskränker aborträtten i sig är problematiska på grund av 
att det kränker kvinnans individuella rätt till kontroll över sin egen reproduktion (jfr Agnafors 
argumentation), borde argumenten ha giltighet vid såväl altruistiska som kommersiella 
surrogatavtal. Anser man däremot att det blir problematiskt först när ekonomiska incitament 
påverkar abortvalet och därmed tränger undan vissa kollektiva värden (jfr RH 2004:41), är det 
inte lika givet att argumenten även ska gälla vid altruistiska surrogatmödraskap. Sett till den 
sistnämnda argumentationslinjen, skulle det kunna innebära att ett avtal som begränsar 
aborträtten är acceptabelt vid altruistiska arrangemang där ekonomiska incitament inte har 
påverkats kvinnans beslut att ingå avtalet.  
 
I sammanhanget kan även nämnas att Ramberg anser att hovrätten inte borde ha behandlat RH 
2004:41 som ett pactum turpe. Hon bedömer att det inte finns tillräcklig samstämmighet vad 
avser abortavtal eller abort mot betalning och att domstolen därför inte ska fastslå att det är 
omoraliskt. Om vi ska ha ett förbud mot sådana avtal anser hon att det istället bör ske genom 
lagstiftning.235 Utgår man från denna argumentationslinje behöver det inte ens vid 
kommersiella surrogatmödraskap vara moraliskt oacceptabelt att ha ett avtalsvillkor som 
begränsar aborträtten.  
 
Trots att det råder ganska stor samstämmighet i debatten kring surrogatmödraskap om att man 
inte bör begränsa aborträtten, är det alltså inte givet att ett villkor som innebär att 
surrogatmoders rätt till abort begränsas verkligen är otillbörligt på det sätt som pactum turpe 
förutsätter.  

4 Surrogatavtalet i relation till kriterium (III) 
 
4.1 Utgångspunkter för diskussionen   
 

 
och att denna värdering inte bör undanträngas av monetära incitament (även om han också påpekar att denna 
värdering inte är självklar, då den allmänna synen på äktenskap och skilsmässa är under förändring), SvJT 2019, 
s 973.  
234 Ingvarsson, Aftaleloven 100 år – baggrund, status, udfordringer, fremtid, s 300–301 och Hirschfeldt, Vänbok 
till Sten Heckscher, s 143.  
235 Ramberg, Avtalslagen 90 år – aktuell nordisk rättspraxis, s 312–313.  
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I diskussionen under detta avsnitt kommer jag att utgå från surrogatavtalet uppfyller någon av 
kriterierna (I) eller (II), och att surrogatavtalet därför kan skada antingen individuella 
rättigheter eller de kollektiva värden. Jag kommer med andra ord utgå från att det 
surrogatavtal som ska prövas är moraliskt otillbörligt och att otillbörligheten är av den 
karaktär som pactum turpe, enligt Agnafors modell, förutsätter. Det kan tyckas självklart att 
en prövning eller ett fastställande av ett avtal som på ett betydande sätt kränker 
grundläggande värden inom den svenska rättsordningen, skulle leda till att förtroendet för 
domstolarna minskade. Agnafors framför också det är rimligt att tänka sig att tänka sig att en 
prövning av ett moraliskt otillbörligt avtal innebär en legitimitetsförlust. Samtidigt betonar 
han dock att det inte finns något generellt samband mellan otillbörligheten och 
legitimitetsskadan.236 Man bör därför i varje enskilt fall ta ställning till om en prövning eller 
ett fastställande av det omoraliska avtalet skulle leda till en betydande legitimitetsförlust i 
enlighet med kriterium (III).  
 
4.2 Konsekvenserna för avtalsparterna  
 
Några som direkt påverkas av att avtalet behandlas eller inte behandlas som ett pactum turpe 
är naturligtvis avtalsparterna. För att kunna resonera kring en eventuell legitimitetsförlust 
kommer jag börja med att redogöra för vad konsekvenserna kan bli om domstolen inte 
behandlar surrogatavtalet som ett pactum turpe, det vill säga om det tas upp till prövning och 
hanteras som vilket annat avtal som helst. Här bör påminnas om vad de olika 
avtalsprestationerna kan tänkas bestå i. Detta beror givetvis på hur det individuella avtalet är 
utformat. Generellt kan man dock säga att surrogatmoderns prestation kännetecknas av att 
hon bär och föder barnet, samt efter födseln överlämnar det till de tilltänka föräldrarna. Hon 
kan även förbinda sig att inte genomgå en abort eller att iaktta restriktioner kring vad hon får 
äta och dricka. De tilltänkta föräldrarnas prestation består vid kommersiella surrogatavtal av 
att de erlägger den avtalade ersättningen. Även vid altruistiska surrogatmödraskap kan 
parterna ha avtalat om att de tilltänka föräldrarna ska ersätta vissa sjukvårdskostnader etc.237   
 
Vad händer då med dessa avtalade prestationer om domstolen inte hanterar avtalet som ett 
pactum turpe? Inom den allmänna avtalsrätten finns det ett antal olika påföljder som kan 
aktualiseras vid avtalsbrott. I vissa fall kan den ena parten kräva fullgörelse av den avtalade 
prestationen.238 I relation till surrogatavtalet blir denna påföljd dock inte relevant.  
Som framförts ovan påverkar domstolens hantering av avtalet inte det rättsliga föräldraskapet, 
utan som utgångspunkt är det alltjämt surrogatmodern och den genetiska fadern som kommer 
bli barnets rättsliga föräldrar.239 Om surrogatmodern ångrar sig och exempelvis motsätter sig 
adoption är det hon som kommer vara den rättsliga modern. Detsamma gäller om det tvärtom 
är de tilltänkta föräldrarna som ångrar sig. Denna reglering påverkas inte av om avtalet 
behandlas som ett pactum turpe eller inte. Parterna skulle därför oavsett inte kunna få 
domstolens hjälp att kräva att föräldraskapet förs över på de tilltänkta föräldrarna i enlighet 

 
236 Agnafors, SvJT 2019, s 974.  
237 Se ovan rubrik 2.3.  
238 Ramberg & Ramberg, Allmän avtalsrätt, s 248.  
239 Se ovan rubrik 2.2.  
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med avtalet. De tilltänkta föräldrarna torde inte heller kunna kräva att surrogatmodern utför 
den del av avtalet som innebär att hon låter sig insemineras, bär på barnet i nio månader och 
sedan föder det, eftersom man generellt inte kan kräva fullgörelse av personliga avtal som rör 
den personliga integriteten utan personens samtycke.240  
 
En surrogatmoder som utfört sin del av avtalet borde däremot kunna kräva att de tilltänkta 
föräldrarna betalar den avtalade ersättningen eller, vid altruistiska surrogatmödraskap, lämnar 
ersättning för sjukvårdskostnader etc.  
 
En annan möjlig påföljd vid kontraktsbrott är hävning, vilket innebär att ingen av parterna 
längre behöver prestera i enlighet med avtalet. Vid hävning ska de redan utförda 
prestationerna gå tillbaka. Är återgång av prestationerna inte möjligt ska ersättning utgå för 
den nytta som den utförda prestationen medfört.241 När det gäller surrogatavtal kan 
surrogatmoderns prestationer av naturliga skäl inte gå tillbaka. Det går inte heller att i räkna ut 
hur stor ”nytta” som prestationen inneburit för föräldrarna. Hävning torde därför främst bli 
relevant innan surrogatmodern har börjat prestera sin del av avtalet, det vill säga innan hon 
påbörjat sin graviditet. Man skulle exempelvis kunna tänka sig att det finns ett avtalsvillkor 
som säger att de tilltänka föräldrarna ska betala en viss del av ersättningen i förskott. Om de 
inte gör det kan man tänka sig att surrogatmodern skulle kunna häva avtalet. Eftersom ingen 
av parterna i detta skede har börjat utföra sina prestationer händer ingenting, förutom att 
parternas prestationsskyldighet upphör. Man kan även tänka sig att surrogatmodern innan hon 
hunnit påbörja sin graviditet säger att hon ångrat sig. I denna situation borde de tilltänkta 
föräldrarna kunna häva avtalet och återfå en eventuellt utbetald ersättning.  
 
Domstolen kan alltså varken föra över föräldraskapet eller säga att surrogatmodern behöver 
genomföra en graviditet i enlighet med avtalet. Om surrogatmodern inte utför sin del av 
avtalet kan det dock alltjämt innebära ett avtalsbrott som kan få ekonomiska konsekvenser i 
form av skadestånd. Normalt gäller att det är det positiva kontraktsintresset som ska ersättas 
där den part som drabbats av avtalsbrottet ska sättas i samma ekonomiska läge som om avtalet 
hade fullgjorts.242 Vid surrogatmödraskap är det dock givetvis omöjligt att beräkna hur stort 
det positiva kontraktsintresset är, eftersom det inte går att sätta ett pris på hur mycket ett barn 
är värt. Däremot skulle man kunna tänka sig att surrogatmodern får ersätta vissa kostnader 
som de tilltänkta föräldrarna har haft med anledning av avtalet. De kan exempelvis ha 
inhandlat olika saker inför barnets födelse så som barnvagn och bilbarnstol, eller ha renoverat 
och gjort i ordning ett barnrum.  
 

 
240 Jfr NJA 1975 s. 16 där en man med stöd i avtal väckte talan i domstol om att hans före detta fru skulle 
genomgå en så kallad antropologisk undersökning för att utröna faderskapet till det barn som kvinnan fött under 
äktenskapet. HD konstaterade att utan stöd i lag kunde en antropologisk undersökning inte ske utan kvinnans 
samtycke och frivilliga medverkan, eftersom undersökningen innebar ett visst intrång i den kroppsliga 
integriteten. Jämför man en antropologisk undersökning med en graviditet torde den senare innebära ett betydligt 
större kroppsligt intrång.   
241 Ramberg & Ramberg, Allmän avtalsrätt, s 253–254.  
242 Ramberg & Ramberg, Allmän avtalsrätt, s 267–268.  
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Ska man sammanfatta vad som tagits upp under denna rubrik kan konstateras att flera av de 
verktyg som den allmänna avtalsrätten erbjuder blir trubbiga i förhållande till surrogatavtalet. 
De påföljder som blir relevanta är främst ekonomiska: Surrogatmodern borde kunna få 
rättsordningens hjälp att verkställa den avtalade ersättningen. Om det istället är 
surrogatmodern som inte utfört sin del av avtalet borde de tilltänkta föräldrarna kunna kräva 
skadestånd.  
 
Det bör påminnas att vad som sagts ovan är vad som gäller om domstolen inte behandlar 
surrogatavtalet som ett pactum turpe. Frågan är nu vad dessa möjliga påföljder kan få för 
inverkan på rättsordningens legitimitet. Det är givetvis väldigt svårt att slå fast vilka faktorer 
som kan leda till ett minskat förtroende för domstolen och rättsordningen. Enligt min mening 
vore det dock inte orimligt att tänka sig att om exempelvis en surrogatmoder som har valt att 
genomföra en abort och avbryta graviditeten sedan blir skadeståndsskyldighet gentemot de 
tilltänka föräldrarna, skulle det kunna leda till starka reaktioner från allmänheten. Detta skulle 
i sin tur kunna minska allmänhetens förtroende för rättsordningen.  
 
Det kan här noteras att det inte heller är klarlagt vad rättsföljderna blir om avtalet faktiskt 
behandlas som ett pactum turpe, åtminstone i de fall som pactum turpe används som 
ogiltighetsgrund.243 Att ett avtal förklaras ogiltigt brukar beskrivas som att det inte får verkan 
efter sitt innehåll. Däremot har parterna många gånger rätt att kräva återgång av det de redan 
presterat samt ersättning för det så kallade negativa intresset.244 Med det negativa intresset 
brukar menas att parten ska försättas i samma ekonomiska läge som om avtalet inte hade 
kommit till stånd.245 Med denna allmänna utgångspunkt kan man tänka sig att surrogatmodern 
även om avtalet betraktas som ett pactum turpe kan vara skyldig att ersätta föräldrarna för 
kostnader som de haft med anledning av avtalet. Ingvarsson argumenterar dock för att 
situationen blir en annan när avtalet strider mot goda seder. Här vet ofta bägge parterna om att 
de avtal de ingått är osedligt, vilket han menar bör leda till begränsningar i rätten att få 
kompensation för det negativa intresset.246  
 
En annan person som kommenterat de ekonomiska aspekterna av ett osedligt avtal är 
Ramberg. Hon argumenterar för att bara för den avtalade naturaprestationen är osedlig 
betyder det inte att penningtransaktioner med anledning av avtalet är osedliga. 
Penningtransaktionerna bör enlig henne därför kunna utkrävas även vid osedliga avtal.247  
 
Sammanfattningsvis kan det konstateras att frågor om ogiltighet och rättsföljd är 
komplicerade, såväl vid pactum turpe som vid andra avtal. Inom ramen för denna uppsats 
finns det inte utrymme att närmare diskutera dessa frågor. Här ska endast uppmärksammas att 
det är möjligt att vissa ekonomiska aspekter av avtalet skulle kunna utkrävas även när 

 
243 Vid avvisning tas ju avtalet överhuvudtaget inte upp till prövning. 
244 Ingvarsson, Ogiltighet och rättsföljd, s 17–18.  
245 Ingvarsson, Ogiltighet och rättsföljd, s 100.  
246 Ingvarsson, Ogiltighet och rättsföljd, s 103.  
247 Ramberg & Ramberg, Allmän avtalsrätt, s 239 och Ramberg, Avtalslagen 90 år – aktuell nordisk rättspraxis, 
s 312.  
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surrogatavtalet ogiltigförklarats med hänvisning till pactum turpe. Beroende på hur dessa 
frågor hanteras, skulle det kunna innebära att det för avtalsparternas del inte blir någon större 
skillnad om avtalet behandlas som ett pactum turpe eller ej. Oavsett vilket kan de tilltänkta 
föräldrarna inte kräva naturafullgörelse av avtalet och domstolen kan inte föra över det 
rättsliga föräldraskapet.  
 
4.3 Legitimitetsförlust när avtalsprestationerna redan är utförda  
 
En särskild situation uppstår i förhållande till pactum turpe när någon av avtalsprestationerna 
är helt, eller nästintill utförda. I dessa fall finns ibland utrymme att argumentera för att det 
tvärtom kan innebära en legitimitetsförlust att inte ta upp eller bifalla en talan. 
 
4.3.1 NJA 2002 s. 322 
 
I samband med att Agnafors framför att det inte finns något generellt samband mellan 
otillbörlighet och legitimitetsskada tar han upp NJA 2002 s. 322, där HD bedömde att det 
tvärtom skulle innebära en legitimitetsförlust att inte ta upp saken till prövning.248 Det är 
något oklart om han menar att fallet kan användas som konkret vägledning för 
legitimitetsbedömningen vid omoraliska avtal, eller om det endast framförs som stöd för tesen 
att en prövning att ett otillbörligt avtal inte alltid behöver innebära en legitimitetsförlust. 
Eftersom Agnafors modell i övrigt inte tillhandahåller några tydliga exempel på 
legitimitetsbedömningen har jag dock valt att titta lite närmare på NJA 2002 s. 322 för att se 
om det kan vara av betydelse för surrogatavtalet. I målet rörde det sig inte om ett moraliskt 
otillbörligt avtal, utan om ett avtal där vissa moment stred mot skattelagstiftningen. Avtalet i 
fråga var ett entreprenadavtal där parterna hade kommit överens om att hälften av 
arbetskostnaderna skulle betalas ”svart”. Den ena parten väckte talan i domstol sedan tvist om 
betalning uppstått. Avtalsprestationerna var då nästintill fullgjorda. Frågan var nu om 
domstolen skulle avvisa talan på grund om överenskommelsen om ”svart betalning”. HD 
bedömde att om de inte prövade talan skulle det leda till en betydande rättsosäkerhet, 
eftersom det skulle ge möjlighet för en avtalspart att slippa undan betalning för en mottagen 
prestation genom att hänvisa till ett avtalsvillkor som hen menar har till syfte att undandra 
skatt. Som Agnafors påpekar går HD:s resonemang alltså ut på att legitimiteten skulle riskera 
att skadas om frågan inte prövades.249   
 
Om man skulle översätta situationen i NJA 2002 s. 322 till surrogatavtalet skulle man kunna 
tänka sig att surrogatmodern utfört sin del av avtalet genom att ha burit och fött barnet samt 
godkänt adoptionen250, men att hon sedan inte får betalt. Genom att inte ta upp och bifalla 
surrogatmoderns talan om betalning, skulle man i linje med NJA 2002 s. 322 kunna 
argumentera för att de tilltänka föräldrarna ges möjlighet att under åberopande av pactum 
turpe slippa undan betalning för en mottagen prestation. Drar man det till sin spets kan man se 

 
248 Agnafors, SvJT 2019, s 974.  
249 Agnafors, SvJT 2019, s 974.  
250 Det bör observeras att avtalsprestationerna kan variera från avtal till avtal. Här lyfter jag endast fram ett 
exempelavtal för att ha något att bygga diskussionen på.  
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det som att domstolen bidrar till att de tilltänkta föräldrarna kunnat lura en kvinna att föda 
deras barn utan ersättning. Mot bakgrund av detta skulle det kunna ses som en 
legitimitetsförlust att inte pröva och bifalla talan.  
 
En skillnad mot NJA 2002 s. 322 är dock att i det fallet avsåg avtalet lagliga och legitima 
tjänster –entreprenadavtal om uppförande av småhus– där problemet var villkoret om 
undandragande av skatt. Denna aspekt lyfts även fram i domskälen. Vid surrogatavtalet är det 
däremot själva föremålet för avtalet som är problematisk. Det skulle därför kunna ses som 
mer kontroversiellt att ta upp ett surrogatavtal till prövning jämfört med att pröva ett avtal om 
småhusentreprenad, även om det senare innehåller ett villkor om skatteundandragande. 
Dessutom bygger HD:s resonemang i NJA 2002 s. 322 till vis del även på att det finns andra 
rättsliga möjligheter att komma åt skatteundandragande, så som straff och skattetillägg. Vid 
surrogatavtal finns det inget annat sätt för rättsordningen att ingripa eftersom 
surrogatmödraskap är oreglerat och inte förbjudet.  
 
Enligt min mening skiljer sig NJA 2002 s. 322 därför alltför mycket åt från situationen vid 
surrogatavtal för att någon direkt vägledning ska kunna hämtas från fallet. Det man ska ta 
med sig är nog snarare att fallet ger visst stöd för att det inte finns något absolut samband 
mellan otillbörlighet och legitimitetsskada.  
 
4.3.2 Särskilt om återkrav  
 
I anknytning till de situationer där någon av avtalsprestationerna redan är utförda, ska även 
något sägas om återkrav och återgångstalan. Man kan exempelvis tänka sig att 
surrogatmodern redan fått betalt i enlighet med avtalet och att de tilltänkta föräldrarna nu 
väcker talan om att den erlagda ersättningen ska gå tillbaka. I dessa situationer finns det 
utrymme att argumentera för att domstolen genom att inte pröva frågan om återgång av 
prestationerna, medverkar till att det omoraliska avtalet verkställs.251 Om domstolen inte kan 
pröva och bifalla talan innebär det ju i praktiken att surrogatmodern kommer får behålla sina 
pengar och således tjäna på att ha ingått ett omoraliskt avtal.  
 
Lindskog resonerar i linje med ovanstående gällande återkrav av mutor som erlagts för att 
någon ska utföra en kriminaliserad handling. Dessa anser han bör kunna prövas och bifallas 
av domstol. Hans argumentation bygger på att det inte räcker att avtal på något sätt har en 
beröring med det osedliga, utan att det borde krävas att avtalet befrämjar det osedliga för att 
det ska omfattas av sanktioner från rättsordningens sida. Gällande återkrav av mutor anser 
Lindskog att prövning och bifall inte befrämjar det osedliga, utan snarare tvärtom.252  
 
Även på andra ställen i den juridiska doktrinen kan man hitta uttalanden som talar för att 
återgångstalan av osedliga avtal bör kunna prövas av domstol. I Avtalsrätt I framför man 
exempelvis att trots att ingen av avtalsparterna kan få rättslig hjälp att framtvinga 

 
251 Dotevall, Avtal, s 212–213.  
252 Lindskog, Vänbok till Bertil Södermark, s 207–208.  
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efterlevnaden av ett sådant avtal, bör domstolen ändå kunna pröva återgångspåföljden när en 
avtalsprestation redan har utförts.253 
 
Helt självklar är dock inte frågan om hur återgångstalan ska hanteras och praxis ger inga 
tydliga svar. I NJA 1997 s. 93 framförde HD: ”Regelmässigt gäller att avtalets efterföljd inte 
kan framtvingas på rättslig väg. Om emellertid prestation har skett i enlighet med ett avtal, 
som strider mot lag eller goda seder, saknar den presterande i vissa fall laglig rätt att kräva 
tillbaka det han utgivit, medan i andra fall en uppgörelse mellan parterna kan tillåtas ske, 
vilken också kan prövas av domstol.” Av rättsfallet följer alltså att en avtalspart i vissa fall 
inte kan återkräva vad han utgivit i enlighet med det osedliga avtalet, medan parterna i andra 
fall har möjlighet att komma till en uppgörelse. Som framförs av Ingvarsson presenterar HD 
dock inget svar på i vilka fall som respektive lösning ska tillämpas, eller vad som gäller i de 
fall där parterna har rätt att ingå en uppgörelse men inte kommer överens.254   
 
Det kan också noteras att argumenten för att återgångstalan vid pactum turpe bör kunna 
prövas och bifallas av domstolen ibland motiveras av principen om obehörig vinst. Tanken 
bakom ett sådant resonemang är att den part som mottagit något med stöd av ett osedligt avtal 
skulle göra en obehörig vinst om domstolen med hänvisning till läran om pactum turpe skulle 
vara förhindrad att pröva återgångstalan. För att undvika detta skulle man kunna tänka sig att 
principen om obehörig vinst i dessa fall bör gå före principen om att domstolar inte ska 
befattas sig med osedliga avtal.255 Kopplat till surrogatmödraskap och det exempel som lyftes 
fram i inledningen av denna rubrik, kan man argumentera för att surrogatmodern gör en 
obehörig vinst om hon får behålla sin erlagda ersättning, även om hon inte har utfört sin del 
av avtalet.   
 
Sammanfattningsvis kan konstateras att precis som med det mesta vad gäller pactum turpe är 
det osäkert hur en återgångstalan bör hanteras av domstol. Enligt min mening skulle det dock 
i vissa fall vid tillämpningen av kriterium (III) och i relation till det Agnafors framför om att 
det inte finns något generellt samband mellan otillbörligheten och legitimitetsskadan, kunna 
innebära en legitimitetsförlust om domstolen inte prövar och bifaller en återgångstalan om 
surrogatavtal.   
 
4.4 Konsekvenserna av domstolens accepterande av surrogatavtal i relation till antalet 
ingångna surrogatavtal 
 
Utöver konsekvenserna för de direkt inblandade parterna kan man se till vilka konsekvenser 
som domstolens accepterande av surrogatavtalet skulle kunna ha på samhället i stort och fråga 
sig om det skulle leda till att fler surrogatavtal ingås.  
 

 
253 Adlercreutz, Gorton & Lindell–Frantz, Avtalsrätt I, s 319.  
254 Ingvarsson, Ogiltighet och rättsföljd, s 49.  
255 Ingvarsson, SvJT 2011, s 1029.  
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4.4.1 Kommer ett accepterande av surrogatavtal leda till en ökning av antalet svenska 
kommersiella surrogatavtal?  
 
Ramberg argumenterar för att om domstolen i RH 2004:41 hade accepterat avtalet hade det 
ändå inte lett till några påtagliga konsekvenser för samhället, eftersom hon inte tror att det 
skulle leda till en större ökning av antalet abortavtal mot ersättning. Detta motiveras med att 
ett abortbeslut oavsett påverkas av andra omständigheter än enbart ekonomiska.256 Om man 
ska översätta Rambergs argumentation till surrogatavtalet är den kanske främst relevant för 
kommersiella surrogatavtal, eftersom den utgår från ett avtal som inkluderar ekonomisk 
ersättning. Frågan är i hur stor utsträckning de ekonomiska aspekterna kan tänkas inverka på 
kvinnans val att bli surrogatmoder. Enligt studier från USA som utredaren hänvisar till i SOU 
2016:11 är det ekonomiska motivet ofta inte det dominerande, utan även vid kommersiella 
surrogatmödraskap kan kvinnan ha altruistiska motiv till att bli surrogatmoder.257 Också här 
råder det dock delade åsikter. Även om andra omständigheter kan inverka på beslutet och 
många surrogatmödrar uppger att de inte gör det för pengarna, lyfter Ekman fram studier som 
pekar på att få personer skulle bli surrogatmödrar utan någon typ av ersättning.258  
 
Sett till de få studierna som finns att tillgå och då det givetvis varierar från person till person, 
är det därför svårt att säga hur stor inverkan en ekonomisk ersättning har på beslutet att bli 
surrogatmoder. Detta till trots kan man nog påstå att beslutet om surrogatmödraskap, precis 
som abortbeslutet, för många är ett stort beslut där man behöver ta hänsyn till flera olika 
aspekter. För kvinnor som aldrig har kunnat tänka sig att bli surrogatmödrar spelar den 
ekonomiska ersättningen och domstolens accepterande kanske ingen större roll. Ramberg 
argumenterar för att marknaden inte hade svämmat över av abortavtal mot ersättning bara för 
att domstolen hade accepterat dessa.259 På samma sätt hade förmodligen inte vem som helst 
kunna tänka sig att bli surrogatmoder bara för att hon vet att hon kan få rättsordningens hjälp 
att verkställa den avtalade ersättningen. För de kvinnor som har övervägt att bli 
surrogatmödrar, skulle man däremot kunna tänka sig att den ekonomiska ersättningen får 
vågskålen att tippa över och att den utgör en av flera omständigheter som gör att de väljer att 
bli surrogatmödrar. I dessa situationer skulle ett accepterande från domstolen kunna ha 
betydelse. I dagens läge är det väldigt osäkert om kommersiella surrogatavtal skulle 
sanktioneras av domstolen, vilket innebär att de som går in i surrogatavtalet med ekonomiska 
motiv tar en risk. Skulle domstolen i ett enskilt fall sanktionera och hjälpa till att genomdriva 
ett sådant avtal skulle denna risk minska även vid andra surrogatavtal, eftersom lika fall ska 
behandlas lika.260 Är en kvinna medveten om att hon antagligen kommer få rättsordningens 
hjälp att få sin avtalade ersättning, skulle hon kanske vara mer benägen att ingå 
surrogatavtalet. På så sätt skulle ett accepterande potentiellt kunna leda till att fler 
kommersiella surrogatavtal ingås.   
 

 
256 Ramberg, Avtalslagen 90 år – aktuell nordisk rättspraxis, s 313.  
257 SOU 2016:11 s 379.  
258 Ekman, Varat och varan: Prostitution, surrogatmödraskap och den delade människan, s 237.  
259 Ramberg, Avtalslagen 90 år – aktuell nordisk rättspraxis, s 313.  
260 Se likhetsprincipen i RF 1:9.  
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4.4.2 Kommer ett accepterande av surrogatavtal leda till en ökning av antalet svenska 
altruistiska surrogatavtal?  
 
Rambergs argumentation blir som sagt relevant främst vid kommersiella surrogatmödraskap. 
Frågan som ska diskuteras under denna rubrik är om det skulle vara möjligt att ett 
accepterande av surrogatavtal även kan leda till att antalet altruistiska surrogatavtal ökar i 
antal.  
 
Vid altruistiska surrogatavtal blir den ekonomiska dimensionen mindre. Avtalet kan dock som 
sagt innehålla villkor som innebär att de tilltänkta föräldrarna ska utge viss ersättning för 
sjukvårdskostnader, inkomstbortfall etc. Även om surrogatmodern här inte har haft ett 
ekonomiskt motiv att ingå avtalet, skulle det ändå kunna innebära en viss trygghet om hon vet 
att hon kommer få domstolens hjälp att driva igenom avtalet och få ersättning för kostnaderna 
som hon haft med anledning av surrogatmödraskapet. På så vis kan hon förvissa sig om att 
hon åtminstone inte kommer förlora pengar på att ingå surrogatavtalet. På samma sätt kan 
möjligheten till skadestånd om surrogatmodern inte uppfyller sin del av avtalet kunna 
innebära en viss trygghet för föräldrarna.   
 
Enligt min mening finns det därmed en risk för att domstolens accepterande av surrogatavtalet 
även kan leda till att fler altruistiska surrogatavtal ingås.  
 
4.4.3 Kommer ett accepterande av surrogatavtal leda till en ökning av antalet utländska 
kommersiella surrogatavtal?  
 
Den här uppsatsen är avgränsad till svenska avtalsförhållanden. Eftersom det framförts vissa 
varningar för att när ett land väljer att acceptera surrogatmödraskap som fenomen så ökar 
också antalet kommersiella surrogatavtal i utlandet, kommer här emellertid ändå att sägas 
något kort om förhållandena vid utländska surrogatmödraskap. Med utländska 
surrogatmödraskap menar jag ett surrogatavtal som ingås mellan tilltänkta föräldrar i Sverige 
och en surrogatmoder i utlandet.  
 
Precis som vid surrogatmödraskap i Sverige råder det delade meningar kring 
surrogatmödraskap i utlandet. Dessutom är ”utlandet” naturligtvis en heterogen grupp där det 
ser olika ut från land till land. Tittar man på ett par olika agenturer som erbjuder kontakt med 
utländska surrogatmödrar, kan man se att svenskar har möjlighet att genomföra 
surrogatarrangemang i bland annat Ukraina, Georgien, Colombia, Mexiko, Guatemala och 
USA.261 Generellt kan man nog emellertid säga att det råder en större skepsis gentemot 
utländska surrogatmödraskap. Det som först och främst kan nämnas är att dessa ofta är 
kommersiella, det vill säga att de tilltänkta svenska föräldrarna betalar en kvinna i ett annat 
land för att föda deras barn.262 Som framförts i samband med kriterium (I) och (II) är det vissa 
argument mot surrogatmödraskap som främst gör sig gällande vid kommersiella 

 
261 Surrogacy Sweden, Surrogatmödraskap och Nordic Surrogacy, Surrogatmödraskap. 
262 SOU 2016:11 s 402–403.  
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arrangemang. Exempelvis har det lyfts fram att det finns det en risk för att kvinnor utnyttjas 
och ekonomiskt exploateras, samt att kvinnor och barn görs till handelsvaror.263  
 
Även om kommersiella surrogatmödraskap har kritiserats även i relation till svenska 
förhållanden, har många lyft fram de särskilda risker som finns i länder med en utbredd 
fattigdom. Maud de Boer-Buquicchio, tidigare specialrapportör för FN:s råd för mänskliga 
rättigheter angående sale and sexual exploitation of children, uppmärksammar den 
maktobalans mellan avtalsparterna som ofta uppstår när människor från rika länder åker till 
ett utvecklingsland för att där ingå ett surrogatavtal, och den sårbarhet som detta innebär för 
surrogatmodern och barnet.264 Utredaren lyfter i SOU 2016:11 fram att förhållandena i andra 
länder kan variera kraftigt, där det exempelvis förekommer att surrogatmödrarnas 
handlingsfrihet inskränks och att de befruktas med ett större antal ägg än vad man utifrån 
medicinska risker tillåter i Sverige. Dessutom kan oklarheter kring den familjerättsliga 
regleringen vid internationella förhållanden komma att drabba barnet.265 Även Maud de Boer-
Buquicchio betonar att barn vid internationella surrogatmödraskap löper en särskild risk.266  
 
Det finns alltså en del kritik gentemot utländska surrogatmödraskap. Men vad har detta att 
göra med en svensk domstols hantering av ett svenskt surrogatavtal? I SOU 2016:11 framför 
utredaren att ett tillåtande av altruistiska surrogatmödraskap inom den svenska hälso- och 
sjukvården skulle innebära att Sverige visar en acceptans för dessa arrangemang. En ökad 
acceptans från samhällets sida menar man skulle kunna innebära en ökad medvetenhet och 
acceptans också bland befolkningen, vilket i sin tur skulle kunna leda till att 
surrogatmödraskap ses som en rättighet för de som inte kan få barn på andra sätt. Utredaren 
befarar att en sådan attitydförändring gentemot surrogatmödraskap som fenomen skulle kunna 
få som konsekvens att de människor som inte lyckas hitta en surrogatmoder i Sverige som vill 
ingå avtal på altruistisk grund, istället skulle söka sig utomlands för att där ingå ett 
kommersiellt surrogatavtal.267 Det är inte bara genom ett lagstiftningsförfarande som 
samhället kan visa sin acceptans, utan även domstolens agerande kan ses som ett uttryck för 
samhällets åsikter. Om domstolen accepterar surrogatavtal skulle det därför enligt min 
mening, på samma sätt som om lagstiftaren haft en mer välvillig inställning till 
surrogatmödraskap i Sverige, kunna vara en del av en attitydförändring som potentiellt skulle 
kunna innebära att allmänhetens inställning till kommersiella surrogatmödraskap i utlandet 
blir mer positiv.  
 
Utredaren i SOU 2016:11 är inte ensam om att presentera denna typ av möjliga konsekvenser. 
Liknande resonemang har bland annat uppmärksammats i relation till situationen i 
Storbritannien där altruistiska surrogatmödraskap är tillåtna. KLF lyfter fram att flera studier 
tyder på att Storbritanniens tillåtande av altruistiska surrogatmödraskap har lett till en större 
acceptans för utländska surrogatmödraskap och att allt fler engelsmän ingår kommersiella 

 
263 Se ovan under rubrik 3.3 och 3.4.  
264 OHCHR, Children risk being “commodities” as surrogacy spreads, UN rights expert warns, 6/3 2018. 
265 SOU 2016:11 s 403–404.  
266 OHCHR, Children risk being “commodities” as surrogacy spreads, UN rights expert warns, 6/3 2018.  
267 SOU 2016:11 s 393.  
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surrogatmödraskap i utlandet.268 Föreningen för surrogatmödraskap framför däremot att det 
ändå är betydligt vanligare att brittiska par väljer att genomföra altruistiska 
surrogatmödraskap i Storbritannien än att de ingår kommersiella surrogatmödraskap 
utomlands.269 Både KLF och föreningen för surrogatmödraskap hänvisar bland annat till en 
brittisk rapport som mycket riktigt kom fram till att det på senare år blivit allt vanligare att 
barnlösa engelsmän söker sig utomlands, samtidigt som antalet brittiska surrogatmödraskap 
alltjämt är betydligt fler.270 Studien i rapporten bygger dels på tidigare tillgänglig statistik, 
dels på en egen undersökning. Det bör dock noteras att man i rapporten poängterar att den 
data och statistik som finns tillgänglig kring dessa frågor skiljer sig mycket åt beroende på 
källa.271 En liknande debatt har även förts kring Australien. Också här råder det delade åsikter 
kring konsekvenserna av att landet har valt att tillåta altruistiska surrogatmödraskap.272 
 
På grund av de bristande källor som finns tillgängliga bör man nog vara försiktig med att dra 
alltför långtgående slutsatser kring vilken inverkan ett accepterande av altruistiska 
surrogatmödraskap kan ha på antalet utländska surrogatarrangemang. Även om det skulle 
finnas tydliga siffror på exakt hur många som ingår surrogatarrangemang i utlandet och det 
också skulle gå att se en klar ökning av dessa efter att ett land valt att tillåta altruistiska 
surrogatmödraskap, är det inte heller givet att det finns ett samband mellan dessa två faktorer. 
Bara för att två saker händer samtidigt behöver de inte ha med varandra att göra. En ökning av 
antalet utländska surrogatmödraskap kan bero på en mängd faktorer. Man kan exempelvis 
tänka sig att andra länder ändrar sin lagstiftning kring surrogatmödraskap eller att det öppnar 
fler utländska kliniker, vilket ökar möjligheterna att ingå surrogatmödraskap i utlandet. 
Världen blir också alltmer global där möjligheterna att få kontakt med människor från andra 
länder blir allt större. Snarare än att ett tillåtande av altruistiska surrogatmödraskap skulle ha 
skapat en ökad acceptans som har lett till att utländska surrogatmödraskap blivit vanligare, är 
det även möjligt att såväl tillåtandet i det egna landet som ökningen i utlandet båda är en följd 
av en ökad samhällelig acceptans gentemot surrogatmödraskap. Med andra ord kan man tänka 
sig att tillåtandet inte skapar den allmänna acceptansen, utan istället –precis som ökningen av 
utländska surrogatarrangemang– är ett resultat av den. Det kan även tilläggas att Skatteverket 
uppskattar att det sedan 2015 skett en tydlig ökning av antalet svenska barn som tillkommit 
genom surrogatmödraskap i utlandet, trots att vi valt att inte tillåta surrogatmödraskap i 
Sverige.273  
 
Det bör också noteras att senare i SOU 2016:11 resonerar utredaren åt helt motsatt och håll. 
Man framför här att ett förbud mot surrogatmödraskap inom den svenska hälso- och 

 
268 KLF, Svar till Andreas Bengtsson debattartikel i Läkartidningen (2016;113:DX6Z) om surrogatmoderskap 
och källor. 
269 Föreningen för surrogatmödraskaps remissyttrande över SOU 2016:11, 22/6 2016, avsnitt 2.3.1. 
270 Horsey, Surrogacy in the UK: Myth busting and reform, Report of the Surrogacy UK working group on 
surrogacy law reform, s 13–19.   
271 Horsey, Surrogacy in the UK: Myth busting and reform, Report of the Surrogacy UK working group on 
surrogacy law reform, s 14.  
272 Se bl.a. KLF, Svar till Andreas Bengtsson debattartikel i Läkartidningen (2016;113:DX6Z) om 
surrogatmoderskap och källor & Föreningen för surrogatmödraskaps remissyttrande över SOU 2016:11, 22/6 
2016, avsnitt 2.3.2.  
273 SOU 2021:56 s 149.  
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sjukvården kan leda till att fler personer söker sig utomlands och där genomgår kommersiella 
surrogatarrangemang, även om man uppskattar att en sådan eventuell ökning kommer vara 
relativt begränsad.274 På samma sätt skulle man kunna tänka sig att om svensk domstol inte 
erkänner surrogatavtal kan det leda till större osäkerhet bland de personer som planerat att 
ingå ett surrogatavtal i Sverige. Det finns då en risk att dessa väljer att istället ingå avtalet i ett 
land som har en mer positiv inställning till surrogatmödraskap.  
 
Tillämpningen av kriterium (III) har i praktiken betydelse först när någon av kriterierna (I) 
eller (II) är uppfyllda. Man har alltså i detta skede redan kommit fram till att surrogatavtal 
som ska prövas är omoraliskt till sitt innehåll, oavsett yttre omständigheter. Med 
utgångspunkten att surrogatavtalet i sig är problematiskt kan man argumentera för att det inte 
spelar någon roll om surrogatavtalen som ingås är svenska eller utländska. Detta till trots är 
det inte omöjligt att tänka sig att legitimitetsförlusten blir ännu större om det visar sig att 
domstolen genom sitt agerande inte bara stödjer ett avtal som till sitt innehåll är omoraliskt, 
utan dessutom på sikt bidrar till att utländska surrogatmödrarskap ingås under tveksamma 
förhållanden.  
 
Det kan även tilläggas att den diskussion som förts kring dessa frågor har utgått från ett 
tillåtande av altruistiska surrogatmödraskap och vilka konsekvenser ett sådant tillåtande kan 
få. Enligt min mening har dock resonemanget lika stor relevans, om inte ännu större, när det 
kommer till accepterandet av kommersiella surrogatavtal. Resonemanget kring altruistiska 
surrogatmödraskap utgår från att ett tillåtande leder till en acceptansglidning där även 
utländska kommersiella surrogatmödraskap så småningom kan ses som moraliskt försvarbara. 
Här menar jag att steget från ett kommersiellt surrogatavtal i hemlandet och ett kommersiellt 
surrogatavtal i utlandet borde vara kortare än steget mellan altruistiska och kommersiella 
surrogatavtal. Har man väl accepterat kommersiella surrogatmödraskap kan man tänka sig att 
acceptansglidningen mot utländska kommersiella surrogatarrangemang går fortare. 
 
Avslutningsvis bör det återigen poängteras att det givetvis är väldigt svårt att sia om vad 
konsekvenserna kan tänkas bli om domstolen accepterar ett svenskt surrogatavtal. Under 
denna rubrik har jag endast avsett att belysa de resonemang som förts fram om att ett 
tillåtande av surrogatmödraskap kan leda till en ökad acceptans för kommersiella 
surrogatmödraskap i utlandet. Eftersom även domstolen, precis som lagstiftaren, kan ge 
uttryck för samhällets syn på surrogatmödraskap menar jag att denna diskussion kan vara 
relevant även för domstolens hantering av surrogatavtalet.  
 
4.4.4 Den potentiella ökningen av surrogatavtal i relation till kriterium (III)  
 
Samtliga resonemang under rubrik 4.4 har byggt på de olika konsekvenser som domstolens 
accepterande av surrogatmödraskap kan leda till när det gäller antalet ingångna surrogatavtal. 
Jag har lyft vissa argument för att domstolens acceptans av såväl altruistiska som 
kommersiella surrogatavtal kan göra att antalet surrogatavtal stiger, både i Sverige och i 

 
274 SOU 2016:11 s 645–646.  
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utlandet. Jag har även argumenterat för att en sådan ökning skulle kunna leda till en 
legitimitetsförlust i enlighet med kriterium (III). Om domstolen genom prövning och bifall av 
ett omoraliskt avtal på sikt bidrar till att fler sådana omoraliska avtal ingås, kan det innebära 
en minskad tilltro till rättsordningen.  
 
Här bör upprepas att de möjliga konsekvenser som lyfts fram är väldigt svåra att förutspå. Om 
man godtar tanken på att domstolens acceptans kan leda till att antalet surrogatavtal ökar, kan 
man också fråga sig hur stor denna ökning skulle vara. Ramberg argumenterar som sagt för 
att marknaden inte skulle svämma över av abortavtal mot ersättning bara för att domstolen 
accepterade ett sådant avtal och att detta talar för att avtalet i RH 2004:41 inte skulle ha 
behandlats som ett pactum turpe.275 Tittar man på Agnafors modell framför han att kriterium 
(III) förutsätter att domstolens prövning eller fastställande av avtalet på ett betydande sätt 
minskar rättsordningens legitimitet.276 Om graden av legitimitetsförlust ska kopplas till 
konsekvenserna för samhället och antalet ingångna surrogatavtal, kan man därför fråga sig om 
ökningen av surrogatavtal kommer vara så stor att legitimitetsförlusten ses som betydande. 
Även detta är givetvis svårt att förutspå.  
 
4.5 Legitimitetsförlust oavsett konsekvenser  
 
Hur stor skillnaden egentligen blir för avtalsparterna om avtalet hanteras eller inte hanteras 
som ett pactum turpe beror delvis på om pactum turpe används som en materiell 
ogiltighetsgrund eller som ett processhinder. Används pactum turpe som en materiell 
ogiltighetsgrund är även frågan vilka rättsverkningar som ska följa på ogiltigheten. Eftersom 
detta i sig är oklara frågor, är det därför svårt att fastslå konsekvenserna för de inblandande 
parterna. Även när det gäller samhället i stort och antalet ingångna surrogatavtalet är det 
väldigt svårt att förutspå vilka effekter domstolens accepterande skulle kunna få. 
 
En annan möjlig argumentationslinje är att det inte spelar någon roll vilka konsekvenser 
domstolens accepterande skulle kunna leda till, varken för avtalsparterna eller på en 
samhällelig nivå, utan att det är accepterandet i sig som innebär en legitimitetsförlust. Genom 
att behandla surrogatavtalet som ett vanligt avtal, skulle man kunna se det som att domstolen 
signalerar att det är helt i sin ordning att ingå denna typ av avtal. Även om de inte uttryckligen 
säger att dessa avtal är moraliskt försvarliga, skulle en prövning eller ett bifall därför kunna 
leda till en förtroendeskada. Om domstolen lägger tid och resurser på att pröva ett avtal som 
enligt samhällets normer är omoraliskt, skulle det kunna göra att allmänheten ifrågasätter 
domstolens verksamhet. 
 
Ska man koppla resonemanget till Agnafors modell och kriterium (III) ger han som sagt ingen 
närmare vägledning för legitimitetsbedömningen. Det han börjar med att säga är dock att man 
rimligen kan tänka sig att en prövning av ett moraliskt otillbörligt avtal påverkar 
rättsordningens legitimitet negativt. Därefter säger han att det emellertid inte finns något 

 
275 Ramberg, Avtalslagen 90 år – aktuell nordisk rättspraxis, s 313.  
276 Agnafors, SvJT 2019, s 973.  
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generellt samband mellan otillbörligheten och legitimitetsskadan och hänvisar till NJA 2002 
s. 322 där HD bedömde att det skulle bli fråga om en legitimitetsförlust om talan inte 
prövades. Ett möjligt sätt att förstå hans resonemang och genomföra legitimitetsbedömningen 
är att utgångspunkten, om inget annat framkommer, är att det innebär en legitimitetsförlust att 
pröva eller bifalla ett omoraliskt avtal. Med andra ord: om det i det enskilda fallet inte 
föreligger några omständigheter som talar för att det tvärtom skulle innebära en 
legitimitetsförlust att inte ta upp avtalet till prövning, kan man utgå från att en prövning eller 
ett bifall innebär en legitimitetsförlust.  
 
Enligt min mening kan det nog i många fall vara en rimlig presumtion att accepterandet i sig 
innebär en legitimitetsförlust. Genom en prövning eller ett bifall kan alltså man se det som att 
domstolen accepterar och medverkar till skadan på de individuella rättigheterna eller 
kollektiva värdena. Ett exempel på ett sådant resonemang går att se i RH 2004:41 angående 
abort mot ersättning. Som jag har redogjort för började hovrätten med att konstatera att det 
inte vore önskvärt att låta ekonomiska aspekter inverka på de överväganden som en kvinna 
behöver göra när hon ska besluta om abort. Jag kopplade samman detta resonemang med de 
kollektiva värden (kriterium II) och undanträngningssituationen där de etiska överväganden 
som bör prägla abortbeslutet undanträngs och ersätts med monetära incitament.277 Därefter 
följer ett resonemang från hovrättens sida som jag menar kan kopplas samman med kriterium 
(III). Hovrätten säger här att:  
 
” En prövning […], skulle således innebära att rättsordningen medverkade till att de etiska 
och medicinska överväganden som bör föregå ett beslut om utförande av abort reducerades 
till en fråga om ekonomisk ersättning för själva ingreppet. En sådan ordning är inte förenlig 
med de grundläggande etiska värden som svensk rätt vilar på.” 
  
Detta skulle kunna förstås som att en prövning innebär att domstolen medverkar till 
undanträngningen och skadan på de kollektiva värdena, vilket i sin tur skulle innebära en 
legitimitetsförlust i enlighet med kriterium (III). Flertalet av de avtal som har uppfyllt 
kriterium (I) eller (II) skulle därför enligt min mening också uppfylla kriterium (III). Detta 
eftersom en prövning eller ett bifall ofta innebär att domstolen medverkar till att skadan på de 
individuella rättigheterna eller kollektiva värdena kan ske. Att rättsordningens medverkan till 
kränkningar av grundläggande värden skulle innebära en legitimitetsförlust, tycks som en 
rimlig utgångspunkt så länge inget pekar på motsatsen.  

5 Slutsats – avslutande tillämpning av kriterium (I), (II) och (III)  
 
Jag har nu gått igenom kriterium (I), (II) och (III) i Agnafors modell i relation till 
surrogatavtalet. Under denna rubrik ska jag slutligen försöka sammanfatta och sätta ihop 
dessa kriterier för en avslutande tillämpning av pactum turpe på surrogatavtalet som fenomen.  
 

 
277 Se ovan avsnitt 3.6.2.  
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För att börja med de normativa kriterierna, det vill säga kriterium (I) och (II) har jag i denna 
uppsats tagit upp fem olika kategorier av argument som har förts fram i debatten mot 
surrogatmödraskap: barnets bästa, exploatering av kvinnor, handel med kvinnor och barn, 
människovärdesprincipen samt avtalsvillkor som begränsar kvinnans självbestämmanderätt. 
Det kan upprepas att detta inte är någon uttömmande lista över argumenten mot 
surrogatmödraskap, även om jag har försökt lyfta fram de mest centrala och tongivande 
argumenten som jag kunnat identifiera i debatten. Tittar man bara på rubrikerna till de olika 
argumentskategorierna kan man se att de alla rör värden som jag har argumenterat för utgör 
grundläggande värden inom den svenska rättsordningen, antingen i form av individuella 
rättigheter eller av kollektiva värden. Det stora frågetecknet har därför inte varit om barnets 
bästa, kvinnans fria vilja, människovärdet och så vidare kan utgöra juridiskt relevanta 
argument. Frågetecknet har snarare varit om surrogatmödraskap och surrogatavtalet verkligen 
innebär att dessa värden kränks, samt om en eventuell kränkning är betydande. 
 
Den röda tråden genom uppsatsen har varit att det inte finns någon samstämmighet i debatten 
vad avser dessa frågor. En del av skiljaktigheterna beror på bristande forskning, vi vet 
exempelvis inte hur ett barn påverkas av att ha tillkommit genom surrogatmödraskap eller 
vilka motiv som ligger bakom kvinnans beslut att bli surrogatmoder. En stor del beror också 
på att olika personer och organisationer helt enkelt har väldigt olika syn på 
surrogatmödraskapet. De olika åsikterna visar på svårigheten i att fastställa en gemensam 
samhällsmoral och är enligt min mening en faktor som i sig talar emot att 
surrogatmödraskapet är otillbörligt i bemärkelsen pactum turpe. Det rör sig uppenbarligen inte 
om ett så tydligt fall att vem som helst omedelbart kan känna igen det och utan tvekan 
förkasta dess berättigande, för att åter hänvisa till vad Westberg framfört om kännetecknen för 
ett avtal i strid mot goda seder.278 Med tanke på den skepsis som finns gentemot pactum 
turpes plats i den svenska rättsordningen där det framförts åsikter om att domstolen bör vara 
försiktig med moraliska markeringar, finns det goda skäl att begränsa användning av pactum 
turpe till de fall där det står klart att den moraliska otillbörligheten verkligen är av den 
karaktär som pactum turpe förutsätter. På så vis minskar risken för kritik om att domarna 
endast ger uttryck för sina egna åsikter. Om man överanvänder pactum turpe och tillämpar det 
även på gränsfall, riskerar det både att urholka betydelsen av rättsinstitutet pactum turpe och 
att skada rättsordningens legitimitet.  
 
En del av argumenten i debatten kring surrogatmödraskap är även aspekter som absolut skulle 
kunna vara juridiskt relevanta, men som snarare bör angripas med andra avtalsrättsliga 
verktyg än pactum turpe. Jag har argumenterat för att sådana fall där kvinnan exploateras eller 
på olika sätt tvingas in i surrogatmödraskapet har att göra med omständigheterna runt 
omkring surrogatavtalet och inte själva avtalsinnehållet. Dessa omständigheter bör snarare 
angripas med någon av de lagstadgade ogiltighetsgrunderna i avtalslagen som tar sikte på 
sådana situationer där den fria viljan på något sätt manipulerats. 
 

 
278 Se Westberg, Festskrift till Rune Lavin, s 272 och ovan rubrik 2.1.1. 
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Något särskilt bör även sägas om kommersiella surrogatmödraskap, där såväl lagstiftaren som 
andra uttryckt sig mer skeptiskt jämfört med altruistiska arrangemang. Vissa av argumenten 
mot surrogatmödraskap, så som risken att kvinnor blir ekonomiskt exploaterade eller att 
kvinnor och barn görs till handelsvaror (varufiering), blir också främst relevanta i de fall de 
tilltänkta föräldrarna betalar för surrogatmödraskapet. I SOU 2016:11 tog utredaren inte bara 
tydligt avstånd mot ett tillåtande av kommersiella surrogatmödraskap, utan framförde även att 
Sverige bör motverka dessa arrangemang.279 I den efterföljande propositionen instämde 
lagstiftaren i utredningens bedömning att surrogatmödraskap för vinnings skulle inte kan 
godtas.280 Det kan tyckas problematiskt om domstolen skulle acceptera ett kommersiellt 
surrogatavtal, samtidigt som lagstiftaren antagit en sådan stark ställning mot 
surrogatmödraskap mot betalning. Exploateringsargumenten skulle man dock, återigen, kunna 
argumentera för har att göra med de omkringliggande omständigheterna i det enskilda fallet, 
och inte med själva surrogatmödraskapet, varför de inte bör angripas med pactum turpe. 
Varufieringsargumenten blir det däremot svårare att komma runt. Så som Stoll framfört är det 
rimligt att tänka sig att i de fall arrangemanget utförs mot betalning sker någon typ av 
varufiering. Här har jag dock framfört att alla inte instämmer i att varufiering nödvändigtvis 
behöver vara någonting dåligt, åtminstone om man ser det som att kvinnan säljer sina 
reproduktiva tjänster och inte sig själv eller barnet. Det är därför inte givet att utredarens och 
lagstiftarens argument mot kommersiella surrogatmödraskap nödvändigtvis ger uttryck för en 
allmän moraluppfattning. Med det sagt finns det nog i jämförelse med altruistiska 
arrangemang, ändå ett större utrymme att argumentera för att kommersiella 
surrogatmödraskap utgör pactum turpe.  
 
För att sammanfatta kriterium (I) och (II) har jag inte under någon av argumenten kommit 
fram till att det är givet att surrogatavtal som fenomen skulle stå i strid med grundläggande 
värden inom den svenska rättsordningen, även om det verkar råda ett större moraliskt 
konsensus mot kommersiella surrogatmödraskap. Därmed inte sagt att inget surrogatavtal 
skulle kunna strida mot dessa värden, beroende på hur det är formulerat i det enskilda fallet. 
Vid en tillämpning av pactum turpe på surrogatavtalet skulle en del avtal därför enligt min 
mening falla bort redan på grund av att de inte uppfyller förutsättningarna för de normativa 
kriterierna.  
 
De avtal som uppfyller kriterium (I) och/eller (II) måste sedan prövas i relation till kriterium 
(III). Här är frågan om det skulle innebära en legitimitetsförlust om domstolen prövade eller 
fastställde avtalet. Agnafors modell ger ingen tydlig vägledning på hur denna 
legitimitetsprövning ska genomföras. Jag har redogjort för tre olika sätt att se på frågan om 
legitimitetsförlust, kopplat till konsekvenser för avtalsparterna, konsekvenser för samhället 
och antalet ingångna surrogatmödraskap, samt legitimitetsförlust oavsett konsekvenser. Här 
har jag argumenterat för att det nog många gånger kan vara så att accepterandet i sig innebär 
en legitimitetsförlust. Genom att pröva eller bifalla ett surrogatavtal kan man se det som att 
domstolen och rättsordningen medverkar till att skadorna i enlighet med kriterium (I) eller (II) 

 
279 SOU 2016:11 s 384.  
280 Prop. 2017/18:155 s 40.  
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kan ske. I de flesta fall där det konstaterats att surrogatavtalet kan skada individuella 
rättigheter eller kollektiva värden, torde därför även kriterium (III) vara uppfyllt.  
 
Samtidigt är Agnafors noga med att poängtera att det inte finns något absolut samband mellan 
den moraliska otillbörligheten och legitimitetsskada. Därför bör en prövning ske i varje 
enskilt fall. I en sådan prövning finns det enligt min mening trots allt anledning att titta på 
konsekvenserna för avtalsparterna eller för antalet ingångna surrogatavtal. Leder ett 
accepterande till omfattande konsekvenser kan man argumentera för att legitimitetsförlusten 
blir ännu större. Man kan inte heller utgå från att en prövning alltid innebär en 
legitimitetsförlust, utan i vissa fall kan det tvärtom innebära en legitimitetsförlust att inte 
pröva eller bifalla avtalet. Så kan det bland annat vara vid återgångstalan, där de tilltänkta 
föräldrarna väcker talan om att få tillbaka en redan utbetald ersättning.  
 
Här bör även påminnas om att Agnafors modell egentligen sätter upp ytterligare ett kriterium, 
nämligen kriterium (IV) som alltså innebär att det inte ska finnas något systematiskt rättsligt 
skydd som kompenserar avtalets eventuella skadliga inverkan på de individuella rättigheterna 
eller de kollektiva värdena. I inledningen konstaterade jag dock att detta kriterium inte blir 
relevant vad gäller surrogatavtalet, eftersom det helt saknas reglering kring 
surrogatmödraskap. I de fall ett surrogatavtal uppfyller både kriterium (I) och/eller (II) + (III) 
bör surrogatmödraskapet alltså behandlas som ett pactum turpe, då det inte finns något 
systematiskt rättsligt skydd.  
 
Sammanfattningsvis har jag i identifierat ett antal moraliska invändningar som på olika ställen 
har framförts mot surrogatmödraskap. Med tillämpning av Agnafors modell har jag kommit 
fram till att det är tveksamt om dessa har sådan tyngd att det talar för att surrogatavtalet är 
moraliskt otillbörligt i bemärkelsen pactum turpe. Detta beror till stor del på de skilda åsikter 
som finns kring dessa frågor, vilket gör att det blir svårt att argumentera för att det rör sig om 
så grundläggande, samhälleliga moraluppfattningar som pactum turpe brukar förutsätta. 
Enligt min mening finns det därför anledning för domstolen att iaktta en stor försiktighet inför 
att behandla surrogatavtalet som ett pactum turpe.  
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