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Abstract 

Mitt mål med denna uppsats har varit att se hur surrogatmödrars situation i Georgien ser ut, 

och hur olika aspekter påverkar förståelsen för själva processen och skapar olika 

förutsättningar för surrogatamödrar.  Jag gjorde detta genom att intervjua personal som träffar 

surrogatamödrar i sin verksamhet. Jag genomförde fem intervjuer. De teorier jag valt att 

använda i studien är Maslows behovstrappa och Goffmans stämplingsteori. Jag kom fram till 

att surrogatmödraskap är ett omdiskuterat ämne som är intressant att analysera utifrån dessa 

teorier. Efter att jag intervjuat personerna visade det sig att det förekommer en del hierarkiska 

skillnader mellan surrogatmödrar och biologiska mammor. Studien visar att 

surrogatmödrarnas motiv och uppfattning ser olika ut i samhället, vilket leder till 

stigmatisering och kategorisering av själva fenomenet. I framtiden kommer det bli intressant 

att formulera, synliggöra, problematisera och diskutera hur surrogatmödraskap påverkar 

samhället och professionellas bedömningar på fenomenet. Jag hoppas att studien väcker 

framtida intresse för andra och bidrar med nya perspektiv som professionella kan ha nytta av.    

 

Nyckelord: Reproductive right, altruistic, surrogate mother, stigma and surrogacy, 

exploitation of humans. 

 

My aim with this research has been to see how surrogate mothers' situation in Georgia looks 

like, and how different aspects affect the understanding of the process itself and create 

different prerequisites for surrogate mothers. I interviewed staffs who meet surrogate mothers 

in their work. I conducted five interviews. The theories I have chosen to use in the study is 

Maslow's hierarchy of needs and Goffman's labeling theory. I concluded that surrogacy is a 

controversial subject that is interesting to analyze, based on these theories. After I had 

interviewed people, it turned out that there are some hierarchical differences between 

surrogate mothers and biological mothers. The study shows those surrogate mothers' motives 

and perception is different in society, leading to stigma and categorized ring of the 

phenomenon. In the future it will be interesting to formulate, visualize, debate and discuss 

how surrogacy affects society and the professionals' assessments of the phenomenon. I hope 

that the study raises future interest in others and brings new perspectives which professionals 

can benefit from. 

 

Keywords: Reproductive right, altruistic, surrogate mother, stigma and surrogacy, 

exploitation of humans. 
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INLEDNING 

I dag finns det varierande former av familjekonstellationer såsom; skilda föräldrar, äktenskap, 

samboskap, särboskap, polygama familjer, ensamstående med barn . Föräldraskap används 

ännu bredare och kan även inkludera vänner, fosterbarn, släkt, husdjur. Nya krav ställs på 

familjemedlemmar. I nya och gamla förhållanden förändras relationerna mellan föräldrar och 

barn. Nu är det vanligare att barn växer upp med homosexuella föräldrar (Bäck-Wiklund & 

Johansson, 2003). 

Internationella studier har visat att såväl ofrivillig som frivillig barnlöshet ökar. (Basten, 

2009). Studier har visat att kvinnor som har hög utbildning inte hinner skaffa barn själva  

 

(Abma & Martinez, 2006). Frivillig barnlöshet i moderna familjer är mycket vanligare än förr 

i tiden. Folk söker större frihet undviker rutiner, reser mycket, har större ekonomisk frihet, 

och giftermål prioriteras i mindre utsträckning (Möller, 1985). 

Själva surrogatmödraskapet är inget nytt fenomen. Jönsson (2003, s.6) hänvisar till Första 

Moseboken och berättelsen om Sara som gav sin tjänstekvinna, Hagar, till Abraham för att 

hon skulle föda deras barn.  

Enligt Jönsson (2003) ökar surrogatmödraskap i världen. En av anledningarna till detta är att 

homosexuella par lever friare och har möjlighet att skaffa barn via adoption eller 

surrogatmödraskap. En surrogatmoder är en kvinna som bär barnet till sina biologiska 

föräldrar före födseln och har ingen genetisk koppling med det nyfödda barnet. 

Den första individen som föddes genom provrörsbefruktning föddes 1978 i Storbritannien 

(Jönsson, 2003). I Sverige föddes det första barnet 1982 (Smer, 2013). Mer än 41000 barn 

föddes via surrogat år 2006 (Elrod, 2011). 

Tidigare var surrogatmoderskap inte speciellt känt i Sverige, men nu förekommer flera 

debatter och moraliska diskussioner i ämnet. Enligt Statens medicinsk-etiska råd (Smer, 

2013) beräknar man att det i Sverige finns 2 000–3 000 kvinnor som är barnlösa på grund av 

en obrukbar eller obefintlig livmoder, uppskattningsvis 10–15 procent av alla par. 

Människors längtan efter barn har gett upphov till familjebildningar som uppstår efter 

surrogatmödraskap. Sådana familjebildningar involverar då en kvinna som föder barn som 

surrogatmor för att efter förlossningen lämna över barnet till en annan förälder (Jönsson, 

2003). 

Surrogatmödraskap är ett omdiskuterat ämne. Diskussionen består av argument som hävdar 

att det är positivt att erbjuda människor som längtar efter barn denna möjlighet (Jönsson, 

2003). Andra menar att det är negativt att barn föds genom surrogatmödrar och jämställer 

surrogatmödrar med prostituerade kvinnor (Ekman, 2010). 

Debatten återspeglar sig också i att länder kommit fram till olika lagstiftning. 

Surrogatmödraskap är inte tillåtet i Sverige. Det är dock inte förbjudet för svenskar att söka 
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surrogatmödraskap i andra länder där kommersiellt surrogatmödraskap är lagligt (Smer, 

2013). Georgien är ett av de länder där kommersiellt surrogatmödraskap är tillåtet (Brunet et 

al., 2013). 

En majoritet av Statens Medicin Etiska Råd, Smer, anser att altruistiskt surrogatmödraskap 

bör tillåtas i Sverige under förutsättning att det finns en nära relation mellan biologiska 

föräldrar och surrogatmödrar.  

Fokus för den här studien är att undersöka hur olika verksamheter i Georgien uppfattar villkor 

för kvinnor som väljer att föda barn som surrogatmor, samt undersöka hur verksamheterna 

själva arbetar med frågan. 

Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien är att undersöka vilka som väljer att vara surrogatmödrar i Georgien. 

Vilken är anledningen till att de ställer upp som surrogatmammor för andra personer och hur 

bemöter samhället surrogatmammor i Georgien. Vad gör olika verksamheter i Georgien för 

att stödja och samarbeta med surrogatmödrar?  

Syftet kan vidare preciseras i följande frågeställningar.  

 Vilka kvinnor väljer, enligt professionella, att vara surrogatmödrar i Georgien, och 

hur samarbetar de med olika organisationer? 

 Hur är verksamhetens syn på fenomenet surrogatmödraskap?  

 Vad är motivet och den långsiktiga betydelsen för surrogatmödraskap? 

BAKGRUND 

Fakta om Georgien och aktuell lagstiftning 

Georgien är ett litet land som ligger mellan de två bergskedjorna Stora Kaukasus och Lilla 

Kaukasus. Till ytan är Georgien ungefär dubbelt så stort som Jämtland. Grannländer är 

Ryssland, Azerbajdzjan, Armenien och Turkiet. Georgierna utgör cirka fyra femtedelar av 

den totala befolkningen som är cirka 4,5 miljoner. Kvinnorna föder i genomsnitt 1,8 barn 

(Utrikespolitiska institutet, 2016). En majoritet av georgierna är kristna och är med i den 

georgiska ortodoxa kyrkan.  Georgien upplevde sin kulturella blomstringstid på 1100- och 

1200-talet. Landet har sedan dominerats av turkar, perser, och ryssar. Under 70 år var 

Georgien en del av Sovjetunionen. Georgien blev sedan självständigt 1991. Georgiens 

officiella språk är georgiska (Utrikespolitiska institutet, 2016). 

Det georgiska socialförsäkringssystemet har ändrats flera gånger och idag består det av 

pensioner, arbetslöshetsersättning, sjukpeng med mera (Utrikespolitiska institutet, 2016). 

Jag har läst lagar om surrogat på georgiska, och kontrollerat att den georgiska originaltexten 

stämmer med den engelska översättningen. Surrogatmödraskap är sedan 1997 lagligt i 
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Georgien. Det är artikel 143 och 144 i den georgiska hälsoskyddslagen som reglerar vad som 

är tillåtet gällande surrogatmödraskap i Georgien. Enligt den georgiska lagen har en donator 

eller surrogatmamma inga föräldrarättigheter när barnet har fötts. Det tilltänkta föräldraparet 

registreras istället som föräldrar till barnet. Födelseintyg utfärdas omedelbart efter barnets 

födelse. Föräldrarna har sedan rätt att ta med barnet till deras land (Center of Reproductive 

Health, 2016). Surrogatmödraskap har ökat cirka 15 gånger i Georgien. Men det är 

fortfarande brist på surrogatmödrar (Respekt, 2011). 

 

Olika typer av befruktning 

Enligt Jönsson (2003) kan surrogatmödraskap göras genom olika metoder, som partiellt 

surrogatmödraskap, och fullständigt surrogatmödraskap. Partiellt surrogatmödraskap innebär 

att surrogatmodern donerar ägg och bär fram barnet åt någon annan. Eftersom kvinnans ägg 

befruktas genom insemination blir hon i detta fall barnets biologiska mor. Fullständigt 

surrogatmödraskap betyder att surrogatmodern blir befruktad utanför kroppen med genetik 

från utomstående donatorer, till exempel från de tänkta föräldrarna. Detta kallas även 

provrörsbefruktning. I det här fallet kan det vara viktigt att poängtera skillnaden mellan 

biologisk mor och genetisk mor. Biologisk mor är den mor som bär fram barnet, medan den 

genetiska modern är den som bidragit med en äggcell för att möjliggöra att en ny människa 

skapas (Jönsson, 2003). 

Begrepp och benämningar inom surrogatområdet 

I Sverige används begreppen "värdmödraskap", "surrogatmödraskap", och "kontrakterade 

havandeskap".  Jönsson (2003) nämner att barnalstring har många namn. Den mest 

förekommande benämningen är dock "surrogatmödraskap" och "surrogatmoderskap". 

Moderskap och mödraskap är inte samma sak. Enligt Jönsson är förklaringen till detta att 

kvinnan bär barn åt en annan person och avsikten med detta är att hon inte ska behålla barnet. 

På engelska används begreppen surragacy, surrugacy motherhood och intended parents.  

"Intended parents is the term used to define the couple that is the intended destination, legally 

and practically, of the child" (Moses & Russ 2014, s.37). 

Ibland förekommer begreppet gestional surrugacy, som betyder bärande mödraskap (Jönsson, 

2003). Jag kommer använda det begrepp som Jönsson (2003) anser vara lämpligast, nämligen 

surrogatmödraskap. 

TIDIGARE FORSKNING OCH RAPPORTER 

I detta avsnitt presenteras övergripande forskning kring surrogatmödraskap, vilka som väljer 

att vara surrogatmödrar, forskning och rapporter som belyser deras situation i världen, motiv 

och samhällsdiskussioner kring aktuellt ämne. 
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Vilka väljer att vara surrogatmödrar? 

Forskningar visar att militärfruar har en stor efterfrågan hos par som inte kan skaffa barn. De 

har relativt låg inkomst, har bra hälsoförsäkring och sitter hemma med barn (Fixmer, 2013). I 

Indien har folk inte tillgång till bra hälsovård när de är gravida med deras barn, men när de 

ska föda andras barn då får de bästa tänkbara hälsovård.  Indiska surrogatmödrar ses som 

kvinnor utan pengar som lever i fattigdom och ska försörja sin familj: 

Young, poor and uneducated, she is a typical surrogate. She was raised by 

farmers in western India, finished the equivalent of third grade and married a 

flourmill worker as a teen. Now she is a 24-year-old housewife with two 

children... I am happy doing this, she said. She and her family live with her in-

laws because they cannot afford to live alone. Her husband encouraged her to do 

surrogacy, she said, to pay for a house and their children's education. For her 

labor, Parmar will receive up to $8500, a hefty sum in India (Fixmer 2013, s. 

140). 

Surrogatmödrar i USA har en annan bakgrund och andra motiv:  

The typical surrogate is white, married, a mother. She loves being pregnant and is 

altruistic to a fault. She yearns to transcend her ordinary life, to see the gratitude 

in the eyes of the parents when she hands over the baby, to attain a level of 

greatness that would otherwise be outside her reach (Fixmer 2013, s. 141). 

Forskning har visat att de flesta surrogatmödrar har bra psykiskt tillstånd och är flexibla när 

det gäller moral och etiska principer (Aittoma et al. 2015). 

Indiska läkare som jobbar med surrogatmödrar konstaterar att de flesta kvinnor i Indien är 

separerade, fattiga och har låg social status (Deomampo, 2013). 

 

Motiv för surrogatmödrar  

Det nämns flera motiv för att vara surrogatmamma. Huvudanledningen i rika länder är 

altruistiska motiv för att hjälpa folk som inte kan få barn, medan det i fattiga länder handlar 

mest om finansiella intressen (Aittoma et al. 2015). Altruism betyder att man hjälper andra 

helt frivilligt, med egen självrisk utan kostnad. Karlsson (2012) menar att forskningen inte 

stämmer överens gällande altruism och det finns alltid motiv att vara altruistisk mot andra 

också.  

Enligt Jönsson (2003) finns det en del spekulationer som säger att surrogatmödrar ofta gjort 

abort innan de själva blev surrogatmödrar. De försöker på så vis att bli av med skam och 

skuld. Deras motiv är att de trivs med att vara gravida och därför väljer de att vara 

surrogatmödrar. Men någon evidensbaserad studie som bekräftar denna åsikt hittades inte 

(Jönsson, 2003).  
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Ragoné (1994) menar att många kvinnor väljer att vara surrogatmödrar för att visa samhället 

att kvinnor har stor betydelse och kan göra viktiga och värdefulla saker för andra. 

Surrogatmödrar visar att kvinnor egentligen har stor makt och stort inflytande över samhället. 

En del nämner pengar som det viktigaste motivet till att vara surrogatmamma. Andra vill visa 

empati för barnlösa par och väljer därför att vara surrogatmödrar (Ragoné, 1994). 

Enligt Teman (2011) vill surrogatmödrar göra något viktigt i deras liv och väljer därför att 

vara surrogatmödrar. Det är inte alltid fattigdom som är orsak till att de väljer att vara 

surrogatmödrar.  Det kan finnas psykologiska förklaringar till det. Surrogatmödrar har ofta 

upplevt stress och depression i deras liv vilket kan leda till att de vill göra något viktigt i 

deras liv och vara altruistiska mot andra.  

Choosing to be a surrogate is then cast as a reparative move that assumedly sets 

her up from the start for failure, loss or grief. The search for the reparative motive 

emerges through careful attention in these studies to the surrogate’s childhood, 

life history, and personal relationships, paying particular attention to life events 

that may have explanatory value, such as pregnancy loss, abortion, divorce or 

death in the family (Teman 2011, s. 1107). 

 

Surrogatmödrars situation i fattiga länder 

Surrogat är ofta den enda inkomstkällan som fattiga kvinnor får för att tjäna pengar för 

framtiden. Kanske bara en liten slant, men bättre än inget alls. Många surrogatmödrar köper 

lägenhet, utbildar sina barn och försörjer sin familj med de pengar de får. 

Who would choose to do this? I have had a lifetime's worth of injections pumped 

into me... This is not work, this is majboori [a compulsion].... It is just something 

we have to do to survive. Salma, Indian surrogate mother (Fixmer 2013, s. 126). 

Enligt Ragoné (1994) kan utsatta kvinnor inte säga nej till pengar för att försörja sin familj, 

det ses som sista chansen. Filosofen Ragoné visar att surrogatmödrar använder pengar mest 

för familj och deras medlemmar. De prioriterar att vara surrogatmödrar så att de inte behöver 

lämna landet. De kan fortfarande vara med familjemedlemmar och samtidigt jobba som 

surrogatmödrar.  Behovet av pengar är stort. Pengarna kan gå till bankskulder, husrenovering, 

barns utbildning (Ragoné 1994).  

Enligt Panitch (2014) får indiska kvinnor ofta mindre betalt än vad de blivit lovade av 

surrogatkliniken. Indiska kvinnor får vanligtvis 1 600 svenska kronor för att bära fram ett 

barn.  

Indiska surrogatmödrar försöker minska sambandet med barn som föds och inte tänka på att 

de har anknytning till barnet och förklarar för sig själva varför sambandet inte är starkt. De 

resonerar att barnet har en helt annan genetik och att de inte är lika som dem, barnet har en 

helt annan ras och tillhör en annan hierarki. Indiska kvinnor försöker minska skamkänslan 
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och väljer att ha ett resonemang som kopplas till altruism. Under intervjuer har det visat sig 

att kvinnor resonerar att de inte jobbar som surrogatmödrar de bara hjälper andra kvinnor att 

skaffa barn. De menar att kvinnor hjälper kvinnor att föda barn (Pande, 2009). 

Enligt Pande (2009) är surrogatmödrar i Indien stigmatiserade. Samhället tror att 

surrogatmödrar gör allt för pengar, har ingen moral, inga känslor och associeras med sex. Det 

är individer som säljer sin kropp för andras nöje att få barn. Studier visar att många kvinnor 

tvingas ställa upp som surrogatmödrar av sina män. Mannen har skulder eller inget jobb alls. 

De tvingar sina makar att jobba och känna pengar som surrogatmödrar. Många av dessa 

kvinnor har ingen aning om att deras man får pengar för detta. 

Pande (2009) berättar om Meena, en 26 år gammal surrogatmamma. Hennes maka behövde 

pengar och hon ville hjälpa honom. Hon resonerade att hon inte gör något dåligt, stjäl inga 

pengar, har inte sex med andra, och dödar ingen. De behövde pengar och det andra paret 

behövde barn (Pande, 2009).  

Deomampo (2013) skriver om en annan indisk kvinna, Nishi. Efter att ha separerat med sin 

man, hamnade hon i ekonomiska svårigheter, och ville därför bli surrogatmamma. Hon 

drömmer om att bli läkare, men vet att det kostar mycket att bli det i Indien. 

Surrogatmödraskap ser hon som en möjlig utväg (Deomampo, 2013). 

I en annan studie resonerar Pande (2010) att indiska kvinnor tror att det är deras skyldighet att 

hjälpa mannen och mannen tror att deras makar måste hjälpa dem att vara surrogatmammor. 

Det leder till en hierarkisk orättvisa och en utsatt situation för kvinnor. Kvinnorna har inget 

val och tvingas därför att vara surrogatmammor.  

 

Surrogatmödraskap i världen 

Surrogatmödraskap är inte tillåtet i Sverige, vilket betyder att en kvinna som inte själv 

planerat att behålla barnet inte får hjälp av sjukvården med assisterad befruktning (Smer, 

2013). Däremot är det möjligt för svenskar att åka till länder där kommersiellt 

surrogatmödraskap är lagligt, till exempel Indien eller vissa stater i USA (Ekman, 2010). 

I Europa är surrogatmödraskap inte tillåtet i länderna Bulgarien, Danmark, Finland, 

Frankrike, Italien, Malta, Norge, Portugal, Sverige, och Spanien Tyskland och Österrike. 

Däremot är altruistisk och icke kommersiell surrogat tillåtet i länderna Australien, Belgien, 

Grekland, Kanada, Nederländerna, Nya Zeeland, Storbritannien och i vissa stater i USA. 

Kommersiellt surrogat är lagligt i Georgien, Israel, Indien, Kalifornien (USA), Ryssland, 

Ukraina (Brunet et al., 2013).  

I Indien kommer kunderna mest från utlandet där surrogatmödraskap är olagligt (Pande, 

2009). De mest förekommande kunderna är från Australien och Europa. Det finns städer i 

USA där surrogatmödraskap är lagligt, men kostar mycket. Vid den senaste statistiken 

http://ijg.sagepub.com/search?author1=Amrita+Pande&sortspec=date&submit=Submit
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varierade kostnaderna mellan 600 000 och 950 000 svenska kronor och det är ungefär tre till 

fyra gånger mer än vad det kostar i Indien (Pande, 2009). 

Pande (2009) menar att många väljer surrogatmödrar från Indien, inte bara för att det är 

billigt, utan också för att hjälpa fattiga kvinnor och deras familjer. Staten hjälper inte fattiga 

människor. Under de tio senaste åren har surrogatservice varit en stor verksamhet i Indien.  

Det finns inget riktigt värde på hur mycket surrogatindustrin omsätter varje år i Indien. 

Surrogatservice har varit lagligt i Indien sedan 2002, men det finns inga exakta regler för 

verksamheten. 2015 kom den indiska staten med ett förslag som innebar att turister som sökte 

surrogatmödrar förbjöds. The Indian Council of Medical Research (ICMR), gav restriktioner 

till indiska läkare att inte utföra mer surrogatprocedurer för utländska klienter. Motivet till 

detta var att fattiga kvinnor inte skulle exploateras (Rabinovitch, 2016). 

Homosexuella par är inte acceptabla i Indien, men bland dem finns det störst andel klienter 

som vill betala för surrogatmammor (Aittomäki et al. 2015). Surrogat används ibland 

tillsammans med ord som prostitution. Med detta menas att indiska kvinnor hyr ut sina 

vaginor för att försörja sina familjemedlemmar (Aittomäki et al. 2015). 

Enligt Aittomäki et al. (2015) har det de senaste åren förekommit diskussioner i nordiska och 

europeiska länder om att legalisera surrogatmödraskap. 

 

Samhällsdiskussion kring surrogatfödslar 

Surrogatmammor kritiseras och debatteras ofta i dagens samhälle.  I många länder ses 

surrogatmammor som prostituerade kvinnor som säljer sin kropp. Det finns också debatter 

om att surrogatmödraskap ska legaliseras. 

 

 Jönsson (2003) diskuterar om surrogatmödraskapet utifrån 4 etiska principer.  

 Respekt för självbestämmande och integritet 

 Principen om att minska lidandet 

 Godhetsprincipen 

 Rättviseprincipen 

Han tror att surrogatmoderns integritet inte kränks. Individen är medveten och har fått full 

information om vad hon ska genomgå. Många barnlösa föräldrar känner sig som 

handikappade och lider av sin barnlöshet. Med surrogat kan dessa känslor överbryggas. 

Surrogatmödraskap leder till ökad välfärd. Mamman får pengar, och barnlösa personer får 

barn. Barnlösa personer behandlas orättvist, homosexuella och ensamstående har svårt att få 

godkänt för att kunna adoptera. Enligt Jönsson (2003) är det därför orättvist att inte ge 

möjlighet till dessa individer att få sina genetiska barn.  
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I Smer (2013) framkommer konsekvenser av ofrivillig barnlöshet för individen som visade att 

det finns samband mellan tidig död och barnlöshet. Även tidigare studier har visat samma 

resultat. En svensk studie konstaterade också att par som inte fått barn efter flera försök hade 

sämre livskvalité och självmordstankar än de andra som hade barn (Smer, s 40-41). 

Aittomäki et al. (2015) hoppas att det kommer bli mer metodologiska studier och rapporter 

om hälsa och tillstånd för de barn som föds via surrogat. Han konstaterar också att en del 

undersökningar visar surrogatmödrars svårigheter att acceptera separation med barn som föds 

via surrogat. Undersökningarna visar att surrogatmödrar har stor motivation när de 

bestämmer sig för att vara surrogatmödrar (Aittomäki et al. (2015). 

Smer (2013) har föreslagit att surrogatbehandling ska göras efter medicinska restriktioner. 

Det finns starka etiska diskussioner i ämnet. Med detta menas att fattiga människor 

exploateras. 

Jönsson (2003, s. 20-21) diskuterar vidare att surrogatmoderskap inte ska förbjudas eftersom 

det skapas en individ via surrogatmödraskap vilket öppnar för en rad familjealternativ. Det 

hade varit bra att myndigheternas kontroll gällande surrogatmödraskap inte varit lika 

omfattande som vid adoption. Jönsson (2003, s. 20-21) belyser ett antal motiv för att 

surrogatmödraskap bör tillåtas. För att minska asymmetrin mellan kvinnors och mäns 

förutsättningar och utifrån jämställdhetsargument belyser Jönsson positiva aspekter. Han 

nämner yrken som kräver stor fysisk belastning där en kvinnas graviditet kanske innebär ett 

allvarligt avbrott i yrkeslivet. Idrottskarriärer är ofta korta och tidsperioden är ofta densamma 

som den tid då kvinnan kan vara gravid. Manliga idrottare behöver inte sluta sin karriär på 

grund av graviditet, men kvinnor ställs ofta inför ett val, som enligt Jönsson (2003, s. 20-21), 

utifrån jämställdhetsperspektivet är orättvist. På dagens arbetsmarknad kan barn ses som en 

kvinnofälla men inte som en mansfälla. Ett av de viktigaste motiven, enligt Jönsson (2003, s. 

20-21) är det estetiska motivet. Dagens kultur är utseendefixerad och det finns kvinnliga 

individer som är väldigt oroliga för hur deras utseende förändras i samband med graviditeten. 

Till sist nämner han det enligt honom tyngsta skälet. Det finns kvinnor i dagens samhälle som 

önskar sig genetiska barn, och helt enkelt inte vill föda barnen själv (Jönsson 2003, s. 20-21). 

Barnlösa par ses som omogna, olyckliga och egoistiska individer som tillhör en annan grupp 

och stigmatiseras och kategoriseras utifrån grupptillhörighet. Stigmatisering leder till 

minskad motivation och individer som blir stigmatiserade befinner sig i sorg och depression 

(Koropeckyj-Cox, 2007; Letherby, 2002).  

Enligt Harisson (2014) kan man inte nämna altruism och jämlik partnerskap när två kvinnor 

knappt känner varandra, talar olika språk, har annan social bakgrund, och har minimal 

kontakt under hela graviditeten.  Hon menar att denna relation ses som utnyttjande av den 

lägre klassen. 

The larger issue of the transnational globalization of women's work has been 

interpreted by some as a convenient overlap between the interests of poor and 

affluent women. As educated, professional women spend more time in the 
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workforce, they rely on the labor of poor women as nannies, domestic servants, 

and care workers for the elderly (Harrison 2014, s. 153). 

 

Forskning visar att individer som inte har barn oftare drabbas av depression och lägre 

motivation än föräldrar som redan har barn (Jönsson, 2003). 

Journalisten Ekman (2010) kritiserar också surrogatmödraskap och jämställer 

surrogatmammor med prostituerade individer som säljer sin kropp på grund av pengar. 

Hennes bok Prostitution, surrogatmödraskap och den delade människan har debatterats 

mycket i Sverige vilket visar att det finns ett stort intresse i ämnet. Ekman menar att 

surrogatmödraskapet är en människohandel, ömsesidigt utnyttjande som innehåller två parters 

olika världar. Den rika världen och den fattiga. Fattiga bär sina kroppar åt andra rika. Enligt 

Ekman står prostitution nära surrogatmödraskap. Kvinnor säljer inte vaginan utan istället 

livmodern. Skillnaden är att varan inte är sex, utan barn som produceras av surrogatmödrar i 

fabriker åt andra rika kvinnor. Barn ses som en mobiltelefon som efter betalning levereras till 

spekulanten (Ekman, 2010). I det västerländska samhället är människor vana att ha en bild av 

den så kallade ideala kärnfamiljen som består av en kvinna och gemensamma biologiska 

barn. Allt som avviker från denna idealiska bild stigmatiseras (Augoustinos & Crabb, 2008). 

Abrams (2015) menar i artikeln The Bad Mother: Stigma, Abortion and Surrogacy att 

surrogatmammor stigmatiseras och ställs nära prostituerade kvinnor. Denna problematik 

kopplas till människans tendens att kategorisera individer i mindre grupper istället för att 

argumentera och ha djupa funderingar kring surrogatmödrarskapet (Abrams, 2015). 

Sistare (1994) ser surrogatmödraskapet som ett arbete. Människor är födda fria och alla har 

rätt att göra vad man vill med sin kropp.  Individer säljer sina krafter i dagens samhälle därför 

är det inget fel att sälja sin livmoder (Sistare, 1994). 

Surrogatmödrar känner skam och skuld på grund av olika anledningar i livet. Kvinnor som 

adopterat bort ett eget barn, utsatts för incest eller gjort en abort är överrepresenterade bland 

surrogatmödrar (Ciccarelli & Beckman, 2005).  

För att minska skamkänslor vill, enligt Ekman (2010), surrogatmödrar se sig själva som 

Madonna. Madonna ses som en helig och ren kvinna i samhället. Med hjälp av 

Madonnakulten kan surrogatmödrar känna sig rena och heliga. Enligt henne använder 

surrogatamödrar Madonnakulten som försvarsmekanism för att glömma att barnet säljs till 

andra för pengar.   

Alla surrogatmödrar i Abrams studie var indiska kvinnor som redan hade barn. Deras ålder 

var från 20 till 45 år och de flesta hade låg utbildning eller ingen utbildning alls (Abrams, 

2015). 

Panitch (2013, s 154) skriver: "First, commercial surrogacy is a work that involves the bodies 

of poor women".  Hon tycker att indiska kvinnor exploateras som andra sortens folk. Det är 

inte rättvist att indiska kvinnor får 3000 dollar för surrogatmödraskap och amerikanska får 
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30000 dollar. Det är väldigt svårt för indiska kvinnor att tacka nej till erbjudande om 

surrogatmödraskap när de befinner sig i extrem fattigdom. Hon ser skillnaden mellan de 

lyxiga kvinnorna från den rika världen och de fattiga indiska kvinnorna som knappt kan 

försörja sina barn. Dessutom ses det som omoraliskt att ta bort barnet från mamman, och 

utnyttja hennes kropp för att uppfylla andras kriterier och önskemål. Indien blev en stor arena 

för reproduktiv turism där rika västerländska kvinnor kan komma och köpa tjänster från 

fattiga indiska kvinnor.  I Indien är surrogatmammor outbildade mellan 18 till 30 år, har två 

eller flera barn, och kan förväntas tjäna mellan 1500 till 5000 dollar. Jag anser att det finns ett 

globalt problem som leder till en orättvis disbalans mellan utvecklade och outvecklade 

länder. Kvinnor från den utvecklade världen har full rätt till att använda surrogatmödrar och 

lösa infertilitetsproblem. De erbjuder små summor till indiska kvinnor och det ses som en 

kränkning av utsatta personer som inte kan tacka nej på grund av extrem fattigdom (Panitch, 

2013). 

TEORETISKA PERSPEKTIV 

Tidigare forskning visar att kvinnor som väljer att bli surrogatmödrar ofta är fattiga, unga, har 

barn, och behöver pengar till utbildning, hus och familjemedlemmar. Kvinnor som önskar 

barn med hjälp av surrogatmödrar kommer från relativt rika länder. Surrogatmödrar har olika 

motiv och resonemang kring deras val. För att minska deras skamkänslor förstärks motivet 

med altruistiska tankar (Panitch, 2014). Surrogatmödraskap är rent kommersiellt i fattiga 

länder och ses ibland som den enda vägen för att försörja sin familj (Pande, 2010). Kvinnor 

som behöver hantera sin och andras syn på det de gör försöker, genom att hitta andra 

förklaringar till deras val, att minska stigma och skamkänslor. Genom Maslows pyramid och 

Goffmans stigmatiseringsteori förklarar jag hur det hänger samman med aktuella 

frågeställningar.  

Maslows behovsstege 

Abraham Harold Maslow är en amerikansk psykolog som föddes i början av förra seklet. Han 

bildade motivations och behovshierarkin (Maslow, 1943). Maslows teori har påverkat olika 

områden och används fotfarande inom sjukvården (Karlsson, 2012). Med behovshierarki 

förklarar han hur människan styrs och vilka aspekter som behövs för individens överlevnad.  

Maslow menar att människan har ett antal behov vars tillfredställelse är ett måste för 

välbefinnande och utveckling. Maslow delar brist och växtbehov. Bristbehoven är 

dominerande, kan mätas och är extra viktigt för att individen ska kunna överleva. 

Växtbehoven är högsta uttrycket för individens motivation. Individen kan nå olika steg i 

pyramiden och är beroende av sina livshändelser. Det kan inträffa olika misslyckanden i en 

individs liv som gör att människan hamnar längre ned i den hierarkiska pyramiden. Maslows 

behovsstege är aktuell för min studie på grund av flera anledningar. Med hjälp av hans 

pyramid presenterar jag surrogatmödrars situation. Enligt professionella befinner de sig i 

extrem fattigdom och deras grundläggande behov är inte tillgodosedda. Surrogatmödrar har 

inte pengar för mat och utbildning, och genom att ställa upp som surrogatmödrar försöker de 
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att nå högre upp i Maslows pyramid. Nedan presenterar jag Maslows pyramid och hans olika 

trappsteg. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 I fysiologiska behov ingår mat, sömn, värme och sex. De är de viktigaste behoven för 

människans existens. 

 I andra trappstegen ingår trygghet. Om individer känner sig hotade eller är i fara då 

minskar motivationen att klättra längre upp i trappan.  

 Tredje trappsteget handlar om kontakt.  Människor är sociala varelser och har behov 

av kärlek och gemenskap.  

 Fjärde trappsteget handlar om uppskattning. Människor har behov av att känna sig 

uppskattade.  

 Femte trappsteget handlar om självförverkligande, vilket innebär att man tar tillvara 

på de möjligheter som finns i livet för att uppnå det högsta målet som går att uppfylla. 

Detta trappsteg nås av väldigt få människor. 

 

 

                                           FYSIOLOGISKA BEHOV 

                                          DEN GRUNDLÄGGANDE BEHOV 

                                 TRYGGHETSBEHOV 

                            SOCIALA BEHOV 

         BEHOV AV UPPSKATTNING 

 BEHOV AV 

SJÄLVFÖRVERKLIGANDE 
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Stämplingsteorin 

Den andra teorin som jag valt för min studie är Goffmans stämplingsteori. Erving Goffman 

redogör sin teori om stigma i boken Stigma- Den avvikandes roll och identitet. 

Goffman (2003) nämner att det var grekerna som skapade begreppet stigma för att beskriva 

kroppsliga tecken avsedda att påvisa något nedsättande i en människas moraliska status. 

Tecknen skars eller brändes in i kroppen för att visa att personen var brottsling, förrädare, 

utstött, pestsmittad eller avvikande på något annat vis. En sådan människa ansågs vara en 

person som man måste undvika, i synnerhet på offentliga platser. I våra dagar används termen 

i en betydelse som liknar den ursprungliga, men som istället avser själva olycksödet och inte 

de kroppsliga kännetecknen. Dessutom har det blivit förändringar vad det gäller de 

olycksöden som väcker obehag. Forskarna har dock inte lagt ner någon större kraft på att 

beskriva förutsättningarna för stigma. De har heller inte kommit fram till någon särskild 

definition av begreppet stigma (Goffman, 2003). 

Goffman (2003) skriver att alla sociala grupper har inlärda egna sociala regler, koder och 

normer. Dessa regler dikterar vilka handlingar som anses korrekta, d.v.s. acceptabla för 

samhället eller inkorrekta. Individer som inte accepterar dessa regler anses ofta vara okända, 

negativa och avvikande och stämplas av andra samhällsmedlemmar. Majoritetssamhället har 

en tendens att kategorisera och stigmatisera andra individer som ser annorlunda ut. 

Majoritetssamhället dikterar även hur andra ska leva och vilka regler som gäller för att inte 

bli stämplad. Sjuka, minoriteter, funktionshindrade, kriminella eller andra personer som 

"sticker ut" blir stigmatiserade och nedvärderade av de "normala". 

Goffman (2003) nämner tre olika typer av stigma. Kroppsligt stigma, exempelvis utseende. 

Karaktärsstigma, hur man definieras av andra människor, exempelvis personer med ADHD, 

alkoholism, fängelsevistelse, homosexualitet. Det tredje är stambetingat stigma eller tribalt 

stigma som delar människor i olika former av kategorier, till exempel religion, klass, ras och 

kön. Goffman menar att dessa stigman kan gå i arv och kan därför drabba andra 

familjemedlemmar. Enligt Goffman (2003) ses stigmatisering som diskriminering av 

individen. Individens värde minskas i majoritetssamhället och därför får han sämre 

förutsättningar i livet än andra. Goffman (2003) menar att en avvikande individ har 

försvarsmekanismer som aktiveras under stigmatiseringsprocessen. Goffman menar att när 

individen stämplas uppstår en speciell diskrepans mellan den virtuella och den faktiska 

identiteten hos honom. Den faktiska identiteten bygger på de kategorier och egenskaper 

individen är förenad med och den virtuella identiteten syftar istället till den karaktär andra 

människor tillskriver individen på grund av deras egna erfarenheter (Goffman, 2003). 

Goffman menar att det finns både synliga och osynliga stigman, ibland märks inte ett stigma 

förrän man kommit personen nära och fått uppleva denna i flera miljöer En person har 

tendens att gömma sitt stigma för att kunna bli accepterad av gruppen. Om människor, i en 

social situation, upptäcker en person som har ett stigma då finns det risk att individen 

kategoriseras utifrån olika egenskaper som inte stämmer. Om individen visar sitt stigma finns 

mindre möjlighet att vara en fullvärdig medlem av gruppen. Stigmatisering leder till 

skamkänslor hos den stigmatiserade individen.  I samspel med andra människor skapas en 
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social process. I den sociala processen ingår normer och värderingar. Alla "kommer överens" 

om vad som är fel och rätt handling. Goffman nämner fyra möjligheter då individen blir 

stigmatiserad. Individen kan bryta mot en regel och ändå bli stämplad. Individen kan bli 

stämplad utan att ha brutit mot en regel. Individen kan bryta mot en regel och inte bli 

stämplad. Individen följer regler för att undvika att blir stämplad (Persson, 2012). Ett stigma 

innehåller därför i verkligheten en speciell relation mellan en stereotypi och ett attribut.  

Enligt Goffman (2003) har individen en tendens att agera på olika sätt när han stigmatiseras. 

Stigmatiserade individer undviker att blir avslöjade och vill undvika stigma och därför bryter 

de kontakten med andra. Individer känner sig hotade när de upptäcker egenskaper hos sig 

själva som är oacceptabla i majoritetssamhället och därför försöker de att undvika dem, 

kämpar och spelar en annan bild av sig själva. Hela individen eller hans egenskaper ses som 

någon avvikande och därför agerar individen på det sätt som samhället förväntar sig att han 

ska agera. Goffman menar att stigmatiserade individer känner sig osäkra på hur "normala" 

personer kommer identifiera honom och acceptera honom. När människan tvingas till 

isolering och får vara utan daglig social samvaro med andra individer, blir hon deprimerad, 

förvirrad, ängslig och misstänksam (Goffman, 2003).  

METOD 

Detta avsnitt presenterar val av metod och urval, informerar om fördelarna med metoden, 

diskuterar etiska överväganden, analysmetod och typ av intervju. Med hjälp av en matris 

presenterar jag professionella som blivit intervjuade. Matrisen innehåller följande 

information: namn på professionellas arbetsplats, hur många år de har jobbat, och vilka 

insatser som verksamheten erbjuder. 

Kvalitativ metod 

Jag har valt att använda kvalitativ metod i min studie.  Kvalitativ metod ger djupare förståelse 

om ämnet än vad kvantitativ metod ger. Med kvalitativ metod kan jag nå bredare kunskap om 

aktuellt ämne. Kvalitativ metod gav möjlighet att intervjua professionella från Georgien och 

få en djupare inblick på deras syn om surrogatmödraskap, samt få en bredare kunskap om 

deras arbetsätt med surrogatmödrar. Kvalitativ metod förekommer vid granskning av texter 

för att intervjupersonerna ska ha möjlighet att kunna prata fritt och framföra deras upplevelse 

på ett detaljerat och förståligt sätt.  

Kvalitativa intervjuer passar bäst när man vill studera människors syn på meningen med 

deras levda liv, när man vill beskriva deras upplevelser och självuppfattning (Kvale, 1997).  

Denna studie inspireras av induktiv metod.  En induktiv metod innebär att man kommer fram 

till generella slutsatser genom att använda enskilda data. En kvalitativ forskningsstrategi är 

tolkande induktiv och konstruktionistisk till sin art (Bryman, 2011).  
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Strategiskt urval  

Deltagarna har valts ut med hjälp av ett strategiskt urval. Surrogatmödrar har flera kontakter 

med olika verksamheter och för att få bredare och djupare information om själva ämnet var 

det lämpligt att intervjua professionella från olika verksamheter.  Fem personer har deltagit i 

studien. Alla hade olika kontakt och erfarenheter rmed surrogatamödrar i Georgien.   

 Strategiskt urval samlar deltagare som har områdeskunskap och rika beskrivningar om 

aktuellt ämne som leder till studiens variation och effektivitet i materialet.  Med hjälp av 

strategiskt urval ökar den djupa förståelsen av problematiken. (Bryman, 2011). 

 

Presentation av intervjupersoner 

Denna studie bygger på fem stycken intervjuer. För att öka studiens läsbarhet presenterar jag 

intervjupersonerna med hjälp av en matris. 

Varje intervju började med en kort presentation om mig, vad jag gör som student, och var jag 

studerar. Intervjupersonerna presenterade sig själva, hur gamla de är, vilken jobberfarenhet de 

har, och hur de fick kontakt med surrogatmödrar.  

 

 

Intervjuperson 

 

 

Professionell 

verksamhet 

 

Antal år i 

verksamheten 

 

Antal kontakter 

med 

surrogatmödrar 

Arbetets 

inriktning 

 

IP1 

 

Georgiska statskyrkan 20 Flera Rådgivning och 

praktiskt stöd på 

kristen grund 

IP2 

 

Statlig socialtjänst 8 Flera 

 

Psykologiskt stöd 

för mammor och 

utsatta kvinnor 

IP3 

 

Privat klinik 10 Flera 

 

Samarbetar med 

barnlösa par, stöd 

till kvinnor att 

genomföra 

surrogatfödsel till 

barnlösa par 

IP4 

 

Idéburen internationell 

kvinnoorganisation  

7 Flera 

 

Stödjer utsatta 

kvinnor, 

boendestöd 
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IP5 

 

Idéburen lokal 

feministisk 

organisation 

5 Flera Stödjer utsatta 

kvinnor 

 

 

 

Intervjuernas praktiska genomförande 

Innan intervjun påbörjades genererade jag frågeställningar, gjorde en intervjuguide, valde 

relevanta undersökningspersoner via internet, gjorde en insamling av aktuell litteratur, 

tolkade data, specificerade frågeställningarna samt rapporterade resultat och slutsatser.  

I studien har jag valt att använda semistrukturerade intervjuer online med skypetelefon. 

Semistrukturerade intervjuer (som ibland kallas för en standardiserad intervju) är vanligt 

inom kvalitativ och kvantitativ forskning (Bryman, 2011).   

En semistrukturerad intervju innehåller passande frågor och har stor flexibilitet. Man kan 

ställa följdfrågor i den ordning som passar bäst. Intervjupersoner har också stor flexibilitet att 

välja svar på öppna frågor på ett individuellt sätt (Bryman, 2011). Enligt Bryman är det 

viktigt att tänka på språket. Tillgänglighet och ett begripligt språk leder till bättre 

kommunikation med respondenterna och skapar en trygg och avslappnad miljö.  

Semistrukturerade intervjuer förbereddes med en mall som innehöll specifika frågor. 

Eftersom intervjuer genomfördes med online telefon ses semistrukturerade intervjuer som 

fördelaktiga. Under processen kunde jag anpassa situation och miljö utifrån respondentens 

behov. För att studera materialet och få bättre kunskap och förståelse studerade jag 

representativ forskning för denna studie.  För bästa resultatet använde jag semistrukturerade 

intervjuer och tidigare forskning.   

Jag genomförde telefonintervjuer med olika professionella online via skype i Georgien och 

valde deltagare som ska vara med i intervjuerna. Enligt Bryman (2011) kan kvalitativ 

forskning genomföras online. Intervjuer äger rum i realtid. Man reagerar på svaret och frågar 

igen när det uppstår oklarheter, man skriver och antecknar på dator eller på papper. 

Deltagarnas namn har i denna uppsats bytts ut till IP1-IP5. Beskrivning av deltagarna 

återfinns i ovanstående tabell. Det finns inte några stora tidsskillnader, telefon är 

lättillgängligt och används i stor utsträckning både i Sverige och Georgien. Enligt Bryman 

(2011) är intervjuer online billigt att göra, personer som deltar har lätt att medverka utifrån 

egna önskemål, planerande och behov. Deltagarna har stor flexibilitet, de påverkas mindre av 

faktorer som utseende, arbetsplats, och hemmamiljön. Om det förekommer internetstörningar 

då krävs det dock stort engagemang och tålamod (Bryman, 2011). Online-intervjuer skiljer 

sig inte mycket från vanliga intervjuer, och ger större flexibilitet än vanliga intervjuer. Man 

kan till exempel skriva pm samtidigt som man pratar. Deltagarna delades in i 5 olika grupper 

som sedan intervjuades. Alla var professionella och hade kännedom och direktkontakt med 
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surrogatmammor. Min förkunskap om landets historia, struktur, etiska normer, och språk var 

till nytta i denna studie. Min kulturella förståelse om Georgien var en fördel för att förstå 

problematikens grunder och analysera empiriskt material. 

 

Analysmetod  

När intervjuerna var genomförda, transkriberade jag dem till en skriven text. Under 

transkriberingsprocessen antecknades skratt och pauser och sedan analyserades texterna för 

att hitta relevant information för olika teman. Wibeck (2000) skriver att data från individuella 

intervjuer för det mesta är både lättare att transkribera och analysera än data från 

gruppintervjuer. 

Samtalen spelades in med hjälp av diktafon. Jag antecknade allt som framgick i intervjun. 

Transkriberingen tog mycket tid eftersom jag var ensam och antecknade och skrev ner all 

information ordagrant som opponenterna sa under intervjuerna. All information som 

framkom under intervjuprocessen översattes från georgiska till svenska. Jag fick läsa de 

transkriberade texterna flera gånger för att lära känna den aktuella informationen. När jag 

läste och lyssnade på intervjumaterialet fasställde jag olika kategorier som var generella för 

alla intervjuer och som passade bäst till analysen i min kommande uppsats. Sedan valde jag 

det viktigaste ur texterna och hittade kärnkategorier i det empiriska materialet. Därefter 

kodade jag texterna. Kärnkategorin är det som fångar upp det viktiga i datamaterialet 

(Bryman, 2011). Kodning utgör ett viktigt steg vid en innehållsanalys (Bryman, 2011).  

Innehållsanalys är en väldigt flexibel metod som rör analys av dokument och olika typer av 

texter. För att analysera den information som jag fått från mina respondenter fick jag använda 

innehållsanalys. Enligt Bryman (2011) är innehållsanalys väldigt aktuellt som analysmetod 

inom kvalitativa studier. Innehållsanalys hjälper forskaren att hitta bakomliggande teman i 

materialet (Bryman, 2011). Fördelar med innehållsanalysen är att metoden analyserar texter 

och dokument på ett systematiskt och replikerbart sätt (Bryman, 2011). 

För att hitta relevanta avhandlingar och artiklar för studien har jag använt de databaser som 

finns tillgängliga via Jönköping Universitet. Där finns ett stort utbud av aktuella 

internationella forskningsartiklar som ansågs vara användbara för studien. Inläsning av 

litteraturen inspirerade mig och gav vägledning att använda två teorier som jag inte i förväg 

hade tänkt använda i min studie. 

För att få en översikt kring aktuellt ämne har litteratursökning genomförts i databaserna 

Google Scholar, PsycINFO, SocINDEX, och DiVA samt genom Jönköpings 

Högskolebiblioteks söktjänst Primo. 

Etiska övervägande 

Forskningsetiska principers syfte är att skydda intervjuade personer genom att sätta riktlinjer 

för förhållandet mellan individer och forskare. I Vetenskapsrådets riktlinjer framgår principer 

som delas upp i fyra allmänna huvudkategorier (Vetenskapsrådet, 2002). 
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 Informationskravet innebär att deltagandet är frivilligt och att de kan avsluta intervjun 

när de vill. Alla mina respondenter fick tydlig information på georgiska om uppsatsen 

och deras deltagande.   

 Samtyckeskravet, alla deltagare som ingick i undersökningen samtyckte om 

deltagandet och kunde bestämma tid och villkor under intervjuprocessen.   

 Konfidentialitetskravet, uppgifter om deltagarna ska behandlas med så stor 

konfidentialitet som möjligt (Kvale, 1997). Personuppgifterna på intervjupersonerna 

är inte tillgängliga för obehöriga. All information som jag fick från respondenter blev 

kodade och avidentifierade 

 Nyttjandekravet, informationen skall bara användas till forskningsändamål (Bryman, 

2011). Mina respondenter fick information innan och efter intervjun att all 

information som framkommer genom intervjuerna bara skall användas för 

forskningen (Bryman, 2011). 

Som tidigare nämnts valde jag att intervjua professionella som kommer i kontakt med 

surrogatmödrar i deras verksamheter.  

Det hade varit spännande och intressant att intervjua surrogatamödrar i Georgien. Själva 

intervjuerna hade förmedlat mer kunskap och förståelse om fenomenet och orsaker till detta. 

Surrogatamödrar betecknas som en sårbar population i Georgien och jag är medveten om att 

det är känsligt att ställa privata frågor om deras egna liv. Därför valde jag istället att intervjua 

professionella som har kontakt med surrogatamödrar.  

En av fördelarna med att intervjua professionella, och inte surrogatmödrarna, är att jag inte 

behöver tycka synd om den som svarar. Jag behöver heller inte oroa mig för att jag kan 

komma att påverka intervjupersonerna eftersom jag kommunicerar med professionella. 

Denna metod innebar således att de utsatta surrogatmödrarna inte kunde bli kränkta. 

Avidentifieringen var dessutom i enlighet med konfidentialitetskravet.  

Jag har även diskuterat med min handledare hur min studie ska genomföras för att inte skada 

respondenten och för att forskningsetiska riktlinjer uppfylls. Under intervjuprocessen var det 

extra viktigt att tänka på att inte förstärka stereotyper av surrogatmödrar som är 

stigmatiserade i samhället. Jag försökte att hålla mig neutral och låta intervjupersonerna prata 

fritt i ämnet. Jag anser att det är viktigt att vara neutral eftersom ämnet är väldigt känsligt. För 

att få så mycket information som möjligt ansåg jag det vara viktigt att inte påverka 

intervjupersonerna med mina känslor och åsikter. Jag hoppas att denna studie kommer 

innebära att lite ny kunskap tillförs i ämnet och att denna utsatta grupp på något vis kan ha 

fördel av studien. 

STUDIENS TILLFÖRLITLIGHET 

I denna studie diskuterar jag inte kriterierna generaliserbarhet, validitet och reliabilitet. 

Orsaken till detta är att det inom kvalitativ forskning inte är vanligt att tala om dessa kriterier. 

I kvalitativ forskning nämner Bryman (2011) andra kriterier för att bedöma studiens 
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tillförlitlighet. Dessa kriterier är trovärdighet, överförbarhet, pålitlighet och konfirmering. 

Trovärdighet motsvarar intern validitet. Överförbarhet kan jämställas med extern validitet. 

Pålitlighet är en motsvarighet till reliabilitet. Och konfirmering kan jämföras med objektivitet 

(Bryman, 2011)  

Trovärdighet 

En trovärdighet i resultaten innebär både att man säkerställt att forskningen genomförts i 

enlighet med de regler som finns och att man rapporterar resultaten till de individer som är en 

del av den sociala verklighet som studerats för att vidare bekräfta att forskaren förstått den 

verkligheten på rätt sätt (Bryman, 2011). Det kan även vara fördelaktigt att använda 

triangulering för att meddela resultatet till individer inom den studerade populationen så att 

forskaren kan få en bekräftelse på att han har uppfattat fenomenet rätt (Bryman, 2011).  

I denna studie finns såväl svagheter som styrkor vad det gäller trovärdighet. För att få en 

djupare förståelse av själva fenomenet och förmedla verkligheten om surrogatmödraskap 

hade det varit effektivare att intervjua surrogatmammorna direkt på plats i Georgien. Detta 

kunde inte göras på grund av etiska aspekter, tidsbrist och höga kostnader. Dessutom 

analyserades materialet av en person vilket kan ha ökat risken för att en del betydelsefulla 

aspekter inte fångades. Trovärdigheten kan därför ha påverkats negativt. En positiv aspekt 

som påverkat trovärdigheten är att mitt modersmål är samma som de intervjuade personernas 

modersmål. Risken för missförstånd har därför varit mycket liten, vilket får ses som en styrka 

vad det gäller studiens trovärdighet. Vidare vill jag nämna ytterligare fördelar som ses som 

styrkor av trovärdigheten. Förkunskap om landets normer och kulturella skillnader ledde till 

bättre förståelse av problematiken. Innan intervjuerna genomfördes läste jag och förberedde 

aktuellt material för att öka trovärdigheten. 

Överförbarhet 

För att öka överförbarheten hade jag som mål att presentera många citat från intervjuer som 

tydligt visar professionellas uppfattning av fenomenet. Överförbarhet betyder att resultaten 

från de kvalitativa intervjuerna är tillgängliga för andras bedömningar och är överförbara i 

andra kontexter. Materialet analyserades noggrant och detaljerat för att presentera arbetets 

innebörd maximalt. Detta gör det möjligt för andra som jobbar med surrogat att få tillgänglig 

information om aktuellt ämne. 

Pålitlighet 

Pålitlighet syftar till att få samma resultat om vi upprepar studien. "Detta innebär att man 

säkerställer att det skapas en fullständig och tillgänglig redogörelse av alla faser av 

forskningsprocessen - problemformulering, val av undersökningspersoner, fältanteckningar, 

intervjuskrifter, beslut rörande analyser av data och så vidare" (Bryman 2011, s. 355). 

Under intervjuerna var jag tydlig med professionella, och för att öka pålitligheten ytterligare 

har jag använt mitt modersmål. Pålitlighet är alltid svår att säkra vid kvalitativa studier.  
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Intervjupersoner kan ändra sig efter en tid när frågor ställs igen. Förändringar av situationer 

leder till olika svarsalternativ och därför kan pålitligheten minskas. 

På grund av tidsbrist användes strategiskt urval i studien. Detta gjorde att urvalet inte blev 

representativt, och andra individer hade inte samma chans att delta i studien. Intervjuerna 

genomfördes online vilket ledde till en del internetstörningar och effekten av kroppsspråk 

minskade, vilket ledde till försämrad förmedling av information. 

Konfirmering 

Med konfirmering menas att forskaren är medveten om sina åsikter och värderingar samt 

agerar i god tro (Bryman, 2011). Forskaren ska styrka sin forskningsprocess utan att hans 

värderingar påverkar resultatet i hög utsträckning. Alla studier blir mer eller mindre 

påverkade men det viktiga är att minska denna påverkan genom att reflektera över hela 

processen (Bryman, 2011). Genom att anpassa intervjuernas behov skapade jag en 

avkopplande miljö och opponenterna kunde tala fritt utan påverkan. Eftersom jag intervjuade 

respondenterna ensam fick jag diskutera med min handledare om möjliga svårigheter och 

etiska aspekter. Detta hjälpte mig att vara neutral med respondenterna och agera i god tro. 

RESULTAT 

I följande avsnitt kommer resultatet av studiens insamlade empiri att presenteras. På grund av 

konfidentialitet presenteras intervjuade personer som: 

IP1: Georgiska statskyrkan 

IP2: Statlig socialtjänst 

IP3: Privat klinik 

IP4: Idéburen internationell kvinnoorganisation 

IP5: Idéburen lokal feministisk organisation 

Jag har valt att genom online intervjuer undersöka professionellas syn på surrogatmödraskap 

och den långsiktiga betydelsen av fenomenet.  För att kunna nå bredare förståelse och 

kunskap för själva fenomenet valdes professionella strategiskt. Jag anser att det är viktigt att 

studera surrogatmödraskap på grund av flera orsaker. Dels så finns det förhållandevis lite 

forskning om surrogatmödraskapet i kontexten socialt arbete. När jag har gjort en 

litteraturöversikt över surrogatmödraskap i en svensk kontext har jag funnit ännu mindre.  

Det finns mycket diskussioner kring ämnet i Sverige, men det är lite svårare att hitta åsikter 

som har empiriska grunder.  Därför anser jag att det finns goda skäl att studera 

surrogatmödraskap utifrån socialt arbete och samhälleligt perspektiv.  

Genom inläsning av forskningsmaterialet har jag funnit ett antal faktorer som är 
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betydelsefulla för denna studie. Mina respondenters resonemang ligger i linje med tidigare 

forskningsresultat samt Goffmans och Maslows teorier.  

Jag vill besvara frågor genom att belysa surrogatmödrars motiv, professionellas syn på själva 

fenomenet och de insatser som samhället erbjuder för surrogatmödrar. 

Organisationer som arbetar med aktuella frågor har olika skäl. Det kan konstateras att också 

ett land som juridiskt beslutat att det är lagligt med surrogat har olika ståndpunkter. Knappast 

förvånande är det kliniken som tydligast förordar surrogatfödslar medan andra ställer sig mer 

kritiska. Av de verksamheter som intervjuats är det bara "kliniken" som arbetar specialiserat 

med frågan. De andra verksamheterna kommer i kontakt med frågan som en fråga av flera 

som rör kvinnors sociala svårigheter. 

Även om lagen i Georgien tillåter surrogatmödraskap, finns det varierande åsikter bland 

professionella om själva ämnet. Individer har tendens att generalisera sociala problem som 

leder till olika spekulationer och uppfattningar av själva fenomenet. (Meeuwisse & Swärd, 

2002).  Trots olikhet i uppfattning verkar de ha samsyn i att kvinnorna som väljer att bli 

surrogatmödrar befinner sig i en fattig och utsatt position.  

Nina - en surrogatmammas berättelse 

För att förtydliga surrogatmödrars motiv och livsvillkor, presenterar jag en surrogatmoders 

livshistoria som jag fått höra från en av mina respondenter. 

Socialarbetare berättade en livshistoria om en surrogatmoder i Georgien. Nina är ett konkret 

exempel på en surrogatmoder. Socialarbetare har varit i kontakt med henne under flera år. 

Kvinnan är 28 år gammal, hon kommer från en liten stad i Georgien, och har låg utbildning 

och social status. Hon blev lämnad av hennes mamma när hon var 9 år. Och blev sedan 

adopterad av ett äldre par. Det äldre paret hade själva förlorat ett barn i en olycka, och 

bestämde sig för adoptera ett lite äldre barn.  

Misslyckandet med Ninas adoption började när de konstant jämförde Nina med 

deras egen flicka som var död. Nina fick anpassa sig efter henne, levde i svår 

psykisk påfrestning, och kände sig som en människa som levde i någon annans 

skugga. Till slut fick hon träffa en äldre man och gifte sig när hon var 16 år. 

Mannen var våldsam och aggressiv.  Hon kunde inte lämna honom på grund av 

ekonomiska skäl. En bekant tipsade henne att det finns ett skyddat boende för 

barn och kvinnor i huvudstaden där hon kunde gömma sig och leva. [IP2] 

Nina lämnade mannen, men hon fick svårigheter att försörja hennes barn. Hon känner sig 

skyldig att hon inte kan tillgodose barnets behov. Hon känner sig som en dålig mamma. På 

kvinnohemmet fick hon fick träffa en person som var surrogatmamma, och fick tips att gå till 

en klinik för att ställa upp som surrogatmamma. Hon resonerade att det var ett bra jobb, som 

ger det andra paret lycka, och utbildning och boende till hennes barn. Pengarna som Nina fick 

använde hon för att köpa en liten bostad i utkanten av huvudstaden. 
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Jag har varit surrogatmamma 3 gånger, och har levt på skyddat boende för att 

undvika stigmatisering från samhället. Folk gillar att spekulera och kategorisera. I 

staden känner många varandra och jag var orolig för att bli utpekad som 

surrogatmamma. Jag har ett barn, som måste ha en bra mamma vilket jag aldrig 

haft själv. [IP2] 

 Dessa citat belyser en kvinnas tragiska historia. Kvinnan valde att vara surrogatmamma av ekonomiska 

skäl, och som straff blev hon exkluderad i samhället. Enligt Goffman (2003) stigmatiseras individer som 

inte beter sig som andra eller tillhör en annan grupp. Deomampo (2013) presenterar också en indisk 

kvinna Nishi som även hon haft problem med hennes man och behöver tjäna pengar för att försörja 

hennes barn. Enligt Harrison (2014) har fattiga kvinnor som saknar utbildning mindre möjligheter att 

hitta jobb, och jobbar ofta som barnflickor, städerskor, eller andra lågavlönade jobb. Enligt Maslows 

pyramid saknar Nina grundläggande behov. För att nå högre upp i pyramiden behöver hon pengar, och 

därför ställer hon upp som surrogatmamma. För att minska hennes egna skamkänslor, motiverar Nina 

hennes val med att hennes egna barn, tack vare surrogatmödraskapet, kommer få de förutsättningar som 

hon själv aldrig fått. surrogatamödrar för att minska  skamkänslor hos sig själva Enligt Teman (2011)  

motiverar att de vill göra något viktigt i deras liv. För att minska deras egna skamkänslor motiverar 

många surrogatmödrar valet med att de gör något viktigt i deras liv Teman (2011). 

För att kunna leva med sig själv 

I detta avsnitt utrycker sig intervjuade personer om själva fenomenet som något avvikande 

eller som något oacceptabelt i det georgiska samhället. 

Georgiska kvinnor lever ett isolerat liv under graviditetsperioden och upplever stigma 

och skam. Samhällets stora del är troende och ortodoxa och därför ses själva fenomenet 

som något avvikande och oacceptabelt. Här måste nämnas att georgiska samhället är 

känt för att vara öppet och många känner varandra. Information sprids snabbt, folk kan 

gå till varandra utan att ringa och bestämma tid, alla känner varandra och kan ställa 

privata frågor utan problem (IP4).  

Ovanstående citat visar varför det är svårt att dölja surrogatmödraskapet för omgivningen. I 

deras egna ögon uppfattas själva processen som något negativt. Enligt Goffman är individer 

oroliga att uppleva skam och har en tendens att isolera sig. Surrogatmödrar lever ett isolerat 

liv och bryter kontakten med andra för att undvika skam och stigmatisering. 

Stödverksamheter kan också ha en stämplande funktion. Tydligt blir det i det arbete som 

utförs av kyrkan. Möjlighet att förhandla självbilden så att basen möter toppen i Maslows 

pyramiden på så vis att individen gör det av ett högre skäl där det högre skälet är att ta ansvar 

för de barn som man är biologisk mor till.  

Trots att vi lever på¨2000-talet så visar detta att det finns en riktig gräns mellan rika och 

fattiga. Fattiga kvinnors motiv är samma för att föda barn åt andra och få pengar. Pengarna 

går till att tillgodose deras grundläggande behov (Karlsson, 2012). Pengarna går till mat, 

boende, kläder och utbildning. Surrogatklinikerna tjänar pengar och tar inte ansvar om det 

händer någon olycka med surrogatmödrarna. Fattiga människor får inget skydd och ingen 
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respekt. De riskerar sitt egna liv och har ingen garanti att pengarna kommer räcka för att 

hjälpa deras familj. Det händer ofta att surrogatmödrar får komplikationer och inga pengar 

alls. Mammor har egna barn som ska försörjas och det ses som omänskligt att använda dem 

utan någon belöning.  

Enligt Maslow är trygghet och kärlek viktigare än självförverkligande. Surrogatmödrar 

behöver pengar för att tillgodose deras grundläggande behov (Karlsson, 2012)  

Surrogatmödrar ingår i en annan gruppkategori som avviker från andra och därför 

stigmatiseras de. De bryter mot normer och hjälper biologiska föräldrar skaffa barn med en 

avvikande metod. Enligt Goffman (2003) känner individer som bryter mot samhällets normer 

skam.  

Utifrån professionellas tolkningar upplever surrogatmödrar skam och känner sig misslyckade 

på grund av att ha stämplat sig själva och även blivit stämplade av andra. 

Den jobbigaste stämplingen är den stämpling som kommer från anhöriga. På grund av 

den lever surrogatmödrar isolerade liv och undviker kontakt med anhöriga (IP2). 

Surrogatmödrar i Georgien saknar grundläggande behov. Individer känner hunger och törst, 

saknar utbildning och har inte lägenhet att bo. Här aktiveras de primära behoven ännu mer. 

De befinner sig på den lägsta stegen och för att klättra lite högre upp behöver de först 

tillgodose de grundläggande behoven. Enligt Maslow saknar individen motivation att hitta 

jobb om han befinner sig på den grundläggande behovsnivån.  Den omgivande miljön kan 

också påverka individen och hindra människans förverkligande. 

För att minska den egna skamkänslan använder surrogatmödrar olika motiv. För att kunna 

leva med sig själv vill surrogatmödrar se barnet som en gåva och inte som utnyttjande av 

fattigdom. IP4 resonerar att många surrogatmödrar inte väljer par som är dåliga personer, 

eftersom de då inte vill offra barnet till ett hemskt liv.  

De försöker glömma barnet och tänka positivt. De födde en ny människa, som ska ha en 

bra föräldrar och fick betalt som ska användas av deras egna familj. Surrogatmödrars 

motiv är ekonomiska. Detta motiv ses som avvikande i samhället, och därför försöker 

surrogatmödrar, genom bortträngning, se positiva aspekter i processen. De ger Guds 

gåva till biologiska föräldrar och kan sedan försörja sin egen familj och bygga 

framtidsplaner (IP4). 

Ovanstående citat visar att försvarsmekanismernas uppgift är att skydda människor från 

ångest, impulser och traumatiska upplevelser. Den viktigaste försvarsmekanismen är 

bortträngning. Negativa upplevelser och impulser förpassas till det omedvetna (Karlsson, 

2012). Själva processen surrogatmödraskap ses som ett försök att tillgodose de 

grundläggande behoven och klättra högre upp i Maslows pyramid för att nå de andra 

behoven. Pengar som surrogatmödrar får används för de högre behoven t.ex. utbilda sig, hitta 

bättre jobb, och uppfylla sina drömmar.  
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Surrogatmödraskap, den enda vägen... 

Intervjuresultaten visade att surrogatmödrar har en sammansatt livsproblematik. Det kan 

handla om en make med drog- eller spelmissbruk, bostadssituationen, utsatta barn och extrem 

fattigdom. Oavsett skäl till att bli surrogatmoder är den ekonomiska ersättningen det centrala 

motivet. Enligt IP3 väljer många av dem att genomgå processen flera gånger. Ett skäl är 

sannolikt att ersättningen blir högre vid andra tillfället beroende på att man bevisligen lyckats 

föda ett friskt barn.  

Surrogatmödrarnas livmoder är som barnets hus. Surrogatmödrarna har ansvar för 

sin kropp. Det är förbjudet att röka, dricka alkohol eller aktivera sig på annat vis 

så att barnets hälsa påverkas negativt. Olika prover görs under hela graviditeten 

och surrogatmödrar har inte rätt att tacka nej till dem. Det ingår i deras kontrakt. 

[IP3] 

Detta citat speglar organisationens uppfattning av surrogatmödrar. IP3 pratar aldrig om 

personens känslor eller behov. Det som är viktigt är hennes kropp som ses som barnets 

hus. Citatet visar tydligt att surrogatmödrarna är bundna att föda barn och inte har några 

rättigheter att tacka nej. Citat kan kopplas med Panitchs studie. Panitch (2013) menar 

att indiska kvinnor ses som andra sortens folk som exploateras av vita västerländska 

kvinnor. Enligt henne uppfattas de som andra sortens människor som säljer tjänster till 

rika kvinnor. Enligt Panitch (2013) ses hela processen som en kränkning av utsatta 

människor. Journalisten Ekman (2003) har också heta diskussioner om 

surrogatmoderskap. Hon kritiserar det västerländska samhället som köper barn från 

fattiga kvinnor. Enligt henne ska hela processen ses som människohandel. 

Oftast är de kvinnor som har låg social status, hemmafruar som har svårt att 

etablera sig på marknaden. Det enda som de kan är att föda barn och ta hand om 

barn. Alla surrogatmödrar är väldigt starka människor, dem vill ge allt för att 

rädda egna barn, hjälpa familjemedlemmar och glömma bort sitt eget liv. [IP4] 

De flesta som jag har träffat har problem eller flera problem i familjen där 

mannen har t.ex. drogmissbruk eller spelmissbruk, bostaden behöver renoveras, 

barn saknar utbildning och mat, familjen lever i extrem fattigdom.  En del fick 

förlora huset och familjen behöver snabba pengar att bo någonstans. [IP2] 

Dessa kvinnor befinner sig i utsatt situation och medicinska kliniken tjänar massa 

pengar för att utnyttja deras kropp. [IP5] 

Ovanstående tre citat visar att surrogatmödrar i Georgien, på grund av låg social status och 

svårigheter att etablera sig på marknaden, ställer upp som surrogatmödrar. Enligt Maslows 

behovsstege, är de grundläggande behoven extra viktiga för människans existens. Maslow 

menar att utan fysiologiska behov kan människan inte gå upp på trappstegen och stannar i 

utvecklingen. För att tillgodose dessa behov, väljer dessa kvinnor att ställa upp som 

surrogatmödrar. Enligt Ekman (2010) och Pande (2010) har många av dessa surrogatmödrar, 

på grund av fattigdom, inget val att välja något annat. Enligt kvinnoorganisationen [IP4] är 
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surrogatmödrar fysiskt och psykiskt starka. Många av dem är tidigt gifta och har ingen 

utbildning alls.  

Abrams (2015) studie kan kopplas till georgiska surrogatmödrar. Hon beskriver indiska 

kvinnor som har låg eller ingen utbildning alls. Samma resultat visar Fixmer (2013). En ideal 

surrogatmamma ses som en kvinna som redan har barn och är hemmafru. Enligt [IP1] är det 

kvinnor som behöver stöd och hjälp för att kunna hitta den rätta vägen. Deomampo (2013) 

presenterar en indisk kvinna Nishi som också hade en man med drogmissbruk. Enligt Fixmer 

(2013) är en typisk surrogatmoder en kvinna som är tidigt gift, har redan barn, är fattig och 

lågutbildad hemmafru. En idealisk surrogatmamma ska, enligt IP3, inte ha haft mer än 5 

graviditeter, och inte mer än 3 kejsarsnitt. 

Genom exemplen ovan kan vi tydligt se att forskning och intervjuade personers syn på 

surrogatmödrar stämmer överens. En surrogatmamma är 25-35 år, har redan barn, är gift eller 

separerad, har inte kunnat etablera sig på marknaden, och befinner sig ofta i en svår 

livssituation. Därför ses surrogatmödraskap som den enda vägen för att överleva.  

Jag tror inte att någon av dem vill göra det om det inte vore för pengar. Det är en 

lång tidskrävande process som behöver en del förberedelser innan och efter. [IP3] 

Alla surrogatamödrar är väldigt starka människor, de vill ge allt för att rädda 

deras egna barn, hjälpa familjemedlemmar och glömma bort sitt eget liv. De är 

som en sorts offer för andras välmående eller ibland överlevnad.  Det är helt klart 

att summan som de får inte är något jämfört med vad de upplever under hela 

processen. Man måste vara psykiskt och fysiskt stark för att överleva och då är de 

så.  Deras motivation är hög och motivet ger dem krafter att leva och kämpa för 

livet. [IP4] 

När surrogatmödrar kommer till oss och har svåra situationer i familjen upplever 

de sig ofta som onyttiga och saknar förmåga att kunna ta hand om sin familj. Då 

vill de ställa upp som surrogatmödrar hos oss. [IP3] 

Dessa citat kan också kopplas till Maslows behovsstege. Kvinnorna befinner sig längst ned på 

stegen och har mycket stor vilja att klättra upp och få en bättre situation. Citaten stämmer 

också överens med vad Panitch (2013) skriver. Panitch menar att många indiska kvinnor 

befinner sig i en extrem fattigdom och att de inte kan neka erbjudande med de relativt höga 

summorna som de får för surrogatmödraskap. Panitch (2013) konstaterar att kliniker tar emot 

de fattigaste kvinnorna från Indien för att tjäna pengar.  

Egen syn på frågan - döma eller acceptera? 

Den ortodoxa kyrkan ser surrogatmödraskap som ett onaturligt fenomen och en avvikande 

företeelse som bryter mot religiösa regler. Individer som bryter mot dessa regler kan komma 

att bestraffas. Barn kan inte lämnas över på det här sättet. Ett lämpligare alternativ är att 

erbjuda adoption av föräldralösa barn till barnlösa par.  
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Det är bara Gud som har rätt att skapa en människa, och ingen annan. Par som befinner 

sig i ofrivillig barnlöshet måste acceptera sin situation som en prövning i deras 

äktenskap.[IP1] 

Vad tror du?  Hur kan barnet vara lyckligt om det bor i mammas kropp i nio 

månader för att sedan lämnas till andra personer efter födseln. Det spelar ingen 

roll om barnet är genetiskt eller inte, man kan inte lämna ett barn som bott nio 

månader i mammans kropp och helt klart har stark anknytning med barnet. Själva 

processen som kallas surrogatmödraskap är ett försök att skapa en ny människa 

på onaturlig väg. Vi människor är skapade av Gud.  Det är bara Gud som avgör 

om människan ska födas eller inte. Allt detta kan leda till allvarliga konsekvenser 

senare. [IP1] 

Jönsson (2003) menar att ortodoxt religiösa kritiker kan se ofrivillig barnslöshet som en 

prövning av Guds vilja.  

Enligt en intervjuad person [IP1] var det i gamla Georgien mycket vanligt att föda barn åt 

andra och ge bort till släktingar. Traditionen används i västra delen av Georgien. Om en 

syster, bror, eller kusin inte kunde föda barn själv, då kunde en släkting föda barnet istället 

och sedan ge barnet som en gåva. Det var ett altruistiskt surrogatmödraskap som var ett känt 

fenomen under 1600- 1800-talet.  

Min bedömning är att samhället inte riktigt är redo att möta frågan om 

surrogatmödraskap. Kvinnorna är ofta omedvetna om vilken lång och svår 

process det innebär att föda som surrogatmor. Som gravid är det svårt att tala 

öppet om det med andra. Jag kunde aldrig klara detta. Men de klarar det för 

familjens skull. [IP2] 

Kliniken ser sig själv som förmedlare: 

Det är alltid lätt att döma när man själv har barn och andra inte. Tänk hur det 

känns för de som vill ha barn och inte kan. [IP3] 

Dessa kvinnor befinner sig i en utsatt situation och medicinska kliniken tjänar 

massa pengar för att utnyttja deras kropp! De tänker bara på pengar. Det har blivit 

som en slags barnmarknad där barnet inte bestämmer någonting. De som har 

pengar bestämmer. Det är ett slags slaveri som varit förbjudet och nu kommit 

tillbaka! Det är omoraliskt att använda kvinnor för andras nöje, man kan inte 

bygga egen lyckan på andras utnyttjande! [IP5] 

Genom exemplen ovan kan jag se att socialtjänsten och kvinnoorganisationer är medvetna att 

surrogatmödraskap ses som ett arbete, det enda sättet för kvinnor att överleva. De placerar 

surrogatmödrar i en annan grupp som automatiskt leder till omedvetna generaliseringar av 

själva fenomenet. Den feministiska organisationen har ett kritiskt resonemang kring detta 

område och ser själva processen som omoralisk och kvinnoutnyttjande. Skillnaden från 

ortodoxa kyrkan är att den feministiska organisationen inte själva dömer kvinnor. De ser 
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problemet i samhället och konstaterar att dessa kvinnor är utsatta och utnyttjas på grund av 

ekonomiska svårigheter. Ortodoxa kyrkan ser surrogatmödrars val som problematisk och att 

individen bär hela ansvaret. 

Relevanta artiklar om surrogatmödraskap gav liknande resultat. Surrogatmödraskap ses som 

ett val av kvinnor, och motivet kan vara psykologiskt och ekonomiskt. Kvinnor ses som fria 

individer som bestämmer över sin egen kropp (Sistare, 1994; Teman, 2011; Jönsson, 2003; 

Ragoné, 1994). Ekman (2010),  Panitch (2013) och Pande (2010) kategoriserar 

surrogatmödrar i en grupp som är tvungna att sälja sin kropp på grund av ekonomiska skäl. 

De ser hela processen som barnhandel mellan rika och fattiga. Surrogatmödraskapet är ett 

ömsesidigt utnyttjande mellan rika och fattiga länder (Ekman, 2010).  

Kvinnoorganisationen ser surrogatmödrar som en annan grupp som tvingas att 

leva ett isolerat liv för att tjäna pengar. Denna grupp möter motstånd och det är en 

helt naturlig process. [IP4] 

Surrogatmödrar ingår i en annan grupp. De ses som en avvikande grupp som är 

tvingade att ljuga för andra och vara tysta och de har inte rätt att berätta om 

biologiska föräldrar enligt kontrakt.  Många väljer därför att flytta till en annan 

lägenhet. De träffar inte sina vänner och är helt isolerade från samhället under nio 

månader. Det känns som de bor i fängelse, under kontroll och utan nära och kära. 

De lever med olika depressiva tankar och under stor rädsla och stress. [IP4] 

Ovanstende citat kan kopplas till Goffmans stämplingsteori. Majoritetssamhället har, enligt 

Goffman (2003), en tendens att stämpla och stigmatisera individer som är avvikande. 

Surrogatmödrar anses av många vara en avvikande grupp, därför väljer många av dessa 

kvinnor att leva isolerade liv.  

Verksamheternas samarbete med surrogatmödrarna 

Statliga socialtjänsten, kvinnoorganisationen och feministiska organisationen samarbetar med 

varandra efter kvinnornas behov. Behovet kan se olika ut, de erbjuder gratis juridisk hjälp, 

psykologiskt stöd och familjerådgivning, samt skyddat boende för utsatta kvinnor. Det måste 

noteras att surrogatmödrar ofta har flera behov av stödinsatser därför är det extra viktigt med 

bra samarbete mellan olika organisationer. 

Den kyrkliga organisationen (IP1) säger att de kvinnor som kommer till kyrkan redan är skambelagda och 

befinner sig i en situation som kräver vägledning. 

Kvinnan kan ha stödsamtal och öppna sig fritt, och ha en garanterad anonymitet. 

Professionella som jobbar i statskyrkliga organisationer erbjuder kvinnor boende i 

kyrkan samt deltagande i olika aktiviteter som stöder fattiga människor. Genom 

generöst arbete som hjälper andra kvinnor glömmer de sin problematik och 

skuldkänslorna minskar.[IP1] 

En betydelsefull uppgift för kliniken (IP3) är att sammanföra par som vill ha ett barn med 

kvinnor som beslutat sig för att bli surrogatmor.  
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Alla ska göra olika prover och efter en lång procedur godkänner vi om de är 

tillräcklig friska för att föda barn åt andra biologiska par. Vi förklarar till både 

parterna om deras rättigheter och efter det skriver de på kontrakten.  Det är alltid 

risk att själva processen inte går rätt. Men både parterna är medvetna om det.[IP3] 

Kliniken anser att de har ett bra samarbete med båda parter, förklarar parternas lagliga 

rättigheter, upprättar kontrakt, och genomför medicinsk kontroll för att klargöra att kvinnan 

är tillräckligt frisk för att kunna föda barn. 

Sammanfattning 

Resultatet av genomförda intervjuer visar, tillsammans med tidigare forskning, att 

surrogatmödrar i Georgien, och i andra fattiga länder, ses som offer. På grund av svåra 

livssituationer och fattigdom är deras motiv att vara surrogatmödrar kommersiellt. Kvinnorna 

strävar helt enkelt efter att få ett bättre liv, vilket kan förklaras med hjälp av Maslows 

behovsstege. 

Såväl forskning som intervjuer ger en tydlig bild av att dessa kvinnor kategoriseras i en grupp 

som av samhället ses som en avvikande grupp. Professionella anger olika attribut för dessa 

kvinnor, till exempel fattig kvinna, utsatt kvinna, eller kvinna med familjeproblem. Enligt 

Goffman (2003) blir individen stämplad av samhället om han eller hon inte gör som andra i 

samhället, har andra värderingar, eller avviker från majoriteten i samhället. Goffman (2003) 

nämner också att stigmatiserade individer har en tendens att aktivera försvarsmekanismer för 

att undvika skam. I de genomförda intervjuerna har det framkommit att surrogatmödrar lever 

isolerade liv, vilket stämmer väl överens med Goffmans teori.  

DISKUSSION  

Första gången jag fick höra talas om surrogat var när jag blev kontaktad av en manlig person 

efter att jag hade sökt en tjänst som personlig assistent. Mannen kontaktade mig för att han 

behövde en personlig assistent med kunskap i ryska språket så att han kunde kommunicera 

med en surrogatmamma i Ryssland. Jag frågade honom varför han sökte surrogatmamma i 

just Ryssland, och han sa då att Ryssland ligger nära geografiskt, det är lagligt där, samt 

billigare än i många andra länder. Jag tackade nej till det jobbet och började istället intressera 

mig i själva ämnet, och hur situationen vad det gäller surrogatmödraskap ser ut i Georgien. 

Detta avsnitt innehåller en diskussion om resultatet från intervjuerna med fokus på studiens 

frågeställningar. Val av metod, metodens för- och nackdelar, samt förslag på framtida 

forskning diskuteras också.  

Vilka kvinnor är det som väljer att bli surrogatmödrar i Georgien? Av intervjusvaren kan man 

dra slutsatsen att surrogatmödrar i Georgien ofta tillhör en lägre klass, har låg utbildning, 

kommer från landsbygden, och saknar grundläggande behov.  
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Efter att jag intervjuat personerna visade det sig också att det förekommer en del hierarkiska 

skillnader mellan surrogatmödrar och biologiska mammor. Kvinnor är oroliga under hela 

graviditeten att det inte ska hända någon olycka. Kontrakten garanterar inga pengar om hon 

får missfall eller komplikationer. Här finns tydliga skillnader mellan surrogatmödrar och 

biologiska föräldrar som har mycket makt och pengar. Pengar och makt gör att de kan 

bestämma över andra människors liv.  

Många kvinnor i den så kallade tredje världen lever under politiskt och ekonomiskt förtryck 

som har sitt ursprung i globala ojämlikheter, i politisk frihet och välstånd mellan världens 

länder (Milett, 1970). 

 

Hur är då verksamheternas syn på fenomenet surrogatmödraskap? Flera av de organisationer 

som intervjuats anser att det måste skapas flera jobb för att minska tvingande 

surrogatmödraskap på grund av fattigdom. Det bör också erbjudas mer insatser till utsatta 

kvinnor och lagändringar ska göras. Alla individer måste känna sig fria att bestämma över sitt 

eget liv och ha samma förutsättningar i livet som alla andra. Är man fattig, då får inte den 

individen diskrimineras och bli tvungen att aktivera den kraft som har ansvar för 

överlevnadsbehovet.  Om individen vill ställa upp som surrogatmamma åt andra personer då 

är den fri att göra det, men när individen inte har något annat val då är det inte rättvist. En del 

av intervjupersonerna menar att det kanske kommer en tid i Georgien när surrogatmödrar 

bara väljer altruistiskt motiv och inte blir tvungna att göra det på grund av andra behov, vilket 

verkar vara något som de flesta intervjuade organisationer ser som önskvärt. 

I Sverige debatteras att surrogat ska göras lagligt (SMER, 2013).  Det är möjligt att det i 

framtiden kan bli lagligt med surrogatmödraskap i Sverige och det kommer bli en allt 

vanligare företeelse.  

Jag anser att fenomenet kommer vara mer aktuellt i framtiden och inom socialtjänsten. 

Socialtjänsten kommer i så fall ha ansvar för människor som ställer upp som surogatmammor 

och vill föda barn via surrogat.  

Socialarbetarna har en stor makt när det kommer till utredningar och bedömningar av andra 

människors föräldraförmåga och adoption . För att varje människa ska behandlas utan 

diskriminering och stigmatisering ska makt och kunskap användas varsamt. Det behövs ett 

praktiskt samarbete mellan brukare och professionell. Brukaren hjälper den professionelle 

och den professionelle hjälper brukaren (Topor och Borg, 2007).  Därför är det viktigt att ha 

kunskap i ämnet och kunna hjälpa människor i så stor utsträckning som möjligt. 

Professionella bemöter olika människor med olika bakgrund och värderingar, därför är 

kunskap och förståelse ett viktigt instrument för att skapa det bästa mötet mellan klient och 

professionell . 

Utifrån det resultat som presenterats i studien drar jag slutsatsen att surrogatmödrar ses som 

en utsatt exkluderad grupp som erhåller mindre stöd än andra gruppmedlemmar i samhället 

och detta beror på att surrogatmödrar stigmatiseras i samhället och döms av kyrkliga 

organisationer. Surrogatmödrar i Georgien befinner sig i ekonomiska svårigheter. På grund 
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av religiösa och moraliska frågor väljer många att vara dolda surrogatmödrar.  

Familjemedlemmar accepterar inte deras handling och många blir uteslutna från det 

georgiska samhället (Respekt, 2011) Dessa individer placeras i en annan grupp som har sina 

egna normer och egenskaper. Allt detta leder till att gruppen avviker från samhället, och 

diskrimineras. Jag anser att alla surrogatmödrar inte har samma motiv och förutsättningar i 

livet, men enligt professionella är de gruppmedlemmar i samma kategori. Detta leder till att 

individens unikhet minskas och generaliseras i övrigt. Jag anser att individen ska ses som en 

unik person med sina egna känslor och förförståelse och inte placeras i gruppen.  Jag menar 

att surrogat är en process som görs av olika människor och deras moral, motiv och 

livserfarenheter ser också olika ut.  

Här måste anges att Maslows pyramidmodell inte är lämplig för alla individer för att resonera 

och få en djupare förståelse för surrogatmödraskap men den är ändå användbar i min studie 

och svarar på mina frågor angående aktuell problematik. 

Som tidigare nämnts har jag valt att använda kvalitativ metod i denna studie. Kvalitativ 

metod används för att respondenter ska kunna prata fritt och framföra deras upplevelse på ett 

detaljerat och förståligt sätt. En av fördelarna med denna metod var därför att jag kunde få en 

bred och djup kunskap i ämnet. En annan styrka med denna studie är att intervjupersonerna 

inte bara valdes från en organisation, utan från fem olika organisationer med olika typ av 

sammanhållning och struktur. Detta gjorde så att en bred bild kunde fångas in, och att 

professionellas erfarenheter och uppfattningar inte påverkades av varandra, vilket innebar att 

resultatet blev intressantare och mer trovärdigt.  

Nackdelen med den valda metoden är att jag på grund av tidsbrist inte kunde intervjua så stort 

antal personer. En kvantitativ metod hade inneburit att fler personer hade kunnat få frågor, 

men då hade det inte gått att anpassa följdfrågar i förhållande till vad respondenterna svarar. 

Förslag till framtida forskning  

Det har varit spännande att skriva om surrogatamödrar i Georgien. Dels för att det inte finns 

så mycket forskning inom detta område, men också för att jag har lärt mig så mycket 

intressant inför min framtida yrkesutövning. Jag anser att surrogatmödraskap är ett mycket 

spännande ämne. Genom att samhället utvecklas på många olika sätt, är det viktigt att 

fortsätta forska om fenomenet. För ytterligare fördjupning inom detta ämne hade den här 

studien kunnat genomföras med hjälp av kvantitativa enkäter som ses som ett viktigt 

komplement till kvalitativa studier. Denna studie avgränsar sig även till att endast undersöka 

surrogatmödrars situation utifrån professionellas syn. På grund av tidsbrist kunde jag heller 

inte intervjua alla professionella som har kontakt med dessa kvinnor.  Det finns även andra 

professioner som möter dessa kvinnor där det skulle vara av betydelse att undersöka ämnet. 

Det skulle behövas mycket mer forskning om surrogatmödraskapets kort- och långsiktiga 

effekter, hur professionella samarbetar med surrogatmödrar och hur dessa kvinnor upplever 

att insatsen påverkat dem . Det är ett förhållandevis outforskat område, där jag tror det kan 

vara intressant att intervjua surrogatmödrar direkt för att få bredare och djupare kunskap 

kring ämnet. I framtiden kan det bli mycket aktuellt att studera hur socionomer bemöter 
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föräldrar som fick barn via surrogatmödrar, vilka behov de har, eller diskutera 

anknytningsproblematiken utifrån barnets och surrogatmödrarnas perspektiv. Det 

förekommer mycket information om Indien men det finns flera länder där surrogatmödraskap 

är lagligt. Det är också spännande att skriva om hur surrogatmödraskap fungerar i andra 

länder, vilka problem de möter i samhället och hur deras exkludering i samhället kan 

motverkas.   
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