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Ágrip 

Umræðan um staðgöngumæðrun einkennist af ýmsum siðferðilegum álitamálum sem gerir 

hana umdeilda. Hún er jafnframt óheimil á Íslandi og þar sem áherslan er oftast sett á 

annaðhvort réttindi barnsins sem getið er með staðgöngumæðrun eða á fólkið sem þarfnast 

aðstoðar við barnseignir, þá gleymist stundum að taka inn í heildarumræðuna 

staðgöngumóðurina sjálfa og þeirra hugmyndafræði bakvið ferlið sjálft. Með tilkomu 

staðgöngumæðrunar getur barn átt þrjár mæður; erfðafræðilega móður, líffræðilega móður 

og verðandi móður. Móðurhlutverkið hefur einnig verið skilgreint á mismunandi vegu þar 

sem hugmyndir flakka á milli þess að móðirin sé félagsleg eða erfðafræðileg (nature vs. 

nurture). Þar sem þriðja móðirin er komin inn í myndina þá flækir þetta hefðbundin skilning á 

móðurhlutverkinu. Niðurstöður rannsókna á staðgöngumæðrum gefa til kynna að þær 

tileinka sér sérstakt hugarfar sem felur meðal annars í sér að tengjast ekki barninu og leggja 

megináhersluna á sambandið við verðandi foreldrana.  Þær sýndu fram á að helstu hvatir 

staðgöngumæðranna sem skoðaðar voru; þóknun, hjálpa öðrum að upplifa gleðina bakvið 

foreldrahlutverkið og upplifa hamingjuna bakvið meðgönguna. Það virðist ríkja viss ótti 

varðandi niðurstöður þessara rannsókna að staðgöngumæður séu ekki að segja frá sínum 

raunverulegu og undirliggjandi ástæðum. Viðfangsefni ritgerðarinnar er að skoða upplifun 

staðgöngumæðra ásamt því að varpa ljósi á hvaða skilningur er settur í móðurhlutverkið. 

Höfundur þessarar ritgerðar telur að þetta geti verið jákvæð, hjálpleg og mikilvæg viðbót í 

heildarumræðuna þegar kemur að lögleiðingu staðgöngumæðrunar þar sem nauðsynlegt er 

að skoða alla vinkla vel. 
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Formáli 

Ég hef ávallt haft mikinn áhuga á öllu því sem tengist uppeldi barna og í mínu námi hef ég 

oftast beint sjónum mínum að ungum börnum. Þroski þeirra og samskipti er mér spennandi 

viðfangsefni. Þegar ég átti son minn þá opnuðust nýjir vinklar á hugmyndum mínum hvað 

varðar uppeldi þar sem ég var komin með nýtt hlutverk; að vera móðir. Móðurhlutverkið 

varð síðan fyrir valinu þegar kom að lokaverkefninu mínu en þar sem áhuginn minn hafði 

einnig verið á staðgöngumæðrun og hvernig það hefur mótað hugmyndir okkar og skilning á 

því hlutverki, þá ákvað ég að tengja það tvennt saman.  

 Það eru þónokkrir í mínu lífi sem eiga þakkir og hrós skilið. Móðir mín, Iris Rán, var 

dugleg að hvetja mig áfram og minnti mig stöðugt á að ég er fullfær um allt sem ég tek mér 

fyrir hendi. Kærastinn minn, Ívar, var stoð mín og stytta í gegnum námið og sýndi mér 

ómældan skilning og endalausa hughreystingu. Sonur minn, Patrekur Ingi, fær þakkir fyrir að 

veita mér innblástur þar sem ég er að læra af honum á hverjum einasta degi og á sama tíma 

er hann að læra af mér. Hann sýndi mér líka mikla þolinmæði þegar tíminn minn fór í námið. 

Systur mínar, Andrea Malín og Rakel Ýr, eiga einnig bestu þakkir skilið fyrir aðstoðina með 

strákinn minn og fyrir að hlusta á mig í sífellu tala um ritgerðina. Ég vil einnig þakka 

leiðbeinandanum mínum Eyju Margréti fyrir góða leiðsögn, hjálplegar ábendingar og 

stuðning. 

Þetta lokaverkefni er samið af mér undirrituðum. Ég hef kynnt mér Siðareglur Háskóla 

Íslands (2019, 2. maí, http://www.hi.is/is/haskolinn/sidareglur) og fylgt þeim samkvæmt 

bestu vitund. Ég vísa til alls efnis sem ég hef sótt til annarra eða fyrri eigin verka, hvort sem 

um er að ræða ábendingar, myndir, efni eða orðalag. Ég þakka öllum sem lagt hafa mér lið 

með einum eða öðrum hætti en ber sjálf(ur) ábyrgð á því sem missagt kann að vera. Þetta 

staðfesti ég með undirskrift minni. 

 

Reykjavík, ____.__________________ 20__ 
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Inngangur  

Ein nýleg leið til þess að stofna fjölskyldu er staðgöngumæðrun (e. surrogacy). Henni er skipt 

í tvennt; hefðbundna staðgöngumæðrun og fulla staðgöngumæðrun. Einnig er ýmist gerður 

greinarmunur á því hvort hún sé í velgjörðarskyni eða hagnaðarskyni. Eitt af því sem 

einkennir umræðuna hérlendis eru siðferðilegu álitamálin bakvið það að lögleiða 

staðgöngumæðrun. Árið 2009 var skipaður vinnuhópur af þáverandi heilbrigðisráðherra með 

það markmið að skoða þessi álitamál og mögulega varpa ljósi á umræðuna. Vinnuhópurinn 

skilaði af sér áfangaskýrslu þar sem lagt var til að staðgöngumæðrun ætti að verða ítarlega 

tekin til umfjöllunar í íslensku samfélagi. Hann ályktaði einnig að ekki ætti að heimila 

staðgöngumæðrun að svo stöddu (Guðríður Þorsteinsdóttir, Kristján Oddsson og Ástríður 

Stefánsdóttir, 2010). Í kjölfarið var lagt fram fyrsta þingsályktunartillagan að frumvarpi á 

Alþingi árið 2010 (Þingskjal 376).  

 Ísraelskt fyrirtæki hélt ráðstefnu á Íslandi árið 2018 til að kynna starfsemi sína þar 

sem þau bjóða upp á milligöngu um staðgöngumæðrun fyrir Íslendinga. Þar sem 

staðgöngumæðrun er ólögleg hérlendis þá var stofnað til mótmæla fyrir utan ráðstefnuna og 

stóð Sandra Kristín Jónasdóttir fyrir þeim. Hennar skoðun er sú að Ísland telji 

staðgöngumæðrun vera eitthvað sem er ekki í lagi og að hún eigi að halda áfram að vera 

ólögleg (Bryndís Silja Pálmadóttir, 2018). Í lögum er áhersla á lagalegt tillit til allra aðila sem 

koma að staðgöngumæðrun og er tilgangurinn meðal annars að ákvarða hvert af þessum 

samböndum ætti að líta á sem raunverulegt gagnvart barninu; erfðafræðilega móðirin, 

verðandi móðirin eða meðgöngumóðirin/líffræðilega móðirin (Pande, 2009; Ragoné, 1994; 

Teman, 2003). Umræður tengdar staðgöngumæðrun einkennast líka af annaðhvort 

réttindum barnsins sem getið er eða þörf fólks fyrir því að fá aðstoð til þess að skapa barn 

með tæknifrjóvgun. Með þessu gleymist oft að taka inn í umræðuna raunverulega reynslu og 

upplifun staðgöngumóðurinnar sjálfrar.  

 Það eru ekki bara siðferðileg álitamál tengd umræðunni um staðgöngumæður sem 

hafa áhrif á hugmyndir fólks heldur hefur líka myndast gagnrýni á hugtakinu 

staðgöngumóðir. Sumum finnst vera gert lítið úr framlagi hennar við að skapa barnið ef það 

er ekki vísað í hana sem móður á meðan aðrir telja óviðeigandi að kona sem ætlar sér ekki að 

ala barnið upp sé kölluð móðir þess (Ragoné, 1996; Teman, 2010). Út frá þessu má ætla að 

fólk sé almennt ekki sammála um hvað felst í því að vera kölluð móðir. Það er einnig algengt 

að gert sé sjálfkrafa ráð fyrir því að móðir hafi annaðhvort erfðafræðileg (e. genetic) eða 

líffræðileg (e. biological) tengsl við barnið sitt. Með þetta í huga mætti halda því fram að 

móðurhlutverkið (e. motherhood) sé orðið klofið (Teman, 2008; Zizzo, 2009).  

 Með tilkomu staðgöngumæðrunar koma ný tækifæri til þess að endurskoða 

skilninginn milli félagslegra og náttúrulegra þátta þegar kemur að getnaði og skyldleika 
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(Levine, 2003). Tvíræðan um erfðafræðilega þætti eða áhrif út frá uppeldinu (e. nature vs. 

nurture) er gegnumgangandi rauður þráður í þessari ritgerð þar sem hún snýst vanalega um 

eftirfarandi; að við séum búin til úr félagslegum aðstæðum, að við séum búin til af genunum 

okkar eða að við séum samsetning af þessum tveimur. Þannig myndast eiginleikar 

manneskjunnar út frá öðruhvoru eða sé blanda af hvoru tveggja (Lawler, 2000). Miðað við 

þetta er viðeigandi að auka skilning á þessari hugmyndafræði þar sem hún hefur 

tvímælalaust áhrif á skoðanir sem tengjast móðurinni. Flestar staðgöngumæður eru á þeirri 

skoðun að strax við frjóvgun verði til manneskja (Vilhjálmur Árnason, 1993) og miðað við þá 

staðhæfingu er áhugavert að þeirra hugmyndir, reynsla, upplifun og skoðanir séu teknar inn í 

heildarumræðuna. Með því að gera ráð fyrir að barn hafi annaðhvort erfðafræðileg eða 

líffræðileg tengsl við móður sína, þá er verið að styrkja fyrirfram ákveðnar og staðlaðar 

hugmyndir um hvað það þýðir að vera móðir (Zizzo, 2009).  

 Í þessari ritgerð verður leitast við að svara tvennu; annars vegar hver er upplifun og 

reynsla kvenna sem gerast staðgöngumæður og hinsvegar hvort að móðurhlutverkið sé orðið 

klofið með tilkomu staðgöngumóður? 
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Staðgöngumæðrun 

Í víðum skilningi er það kallað staðgöngumæðrun þegar kona gengur með barn fyrir 

annaðhvort par eða einstakling og hefur ákveðið áður en meðgangan hefst að afhenda þeim 

barnið eftir fæðingu þess (Guðríður Þorsteinsdóttir, Kristján Oddsson og Ástríður 

Stefánsdóttir, 2010). Konan sem gengur með barnið kallast staðgöngumóðir (e. surrogate) og 

bein þýðing á því orði er staðgengill (Helga Finnsdóttir, 2013). Hér verður notast við heitið 

staðgöngumóðir þar sem það hefur fest sig í sessi hérlendis. Staðgöngumæðrun er stundum 

kallað meðferðarúrræði fyrir pör eða einstaklinga sem glíma við barnleysi. Ríkjandi 

hefðbundnar hugmyndir og menningarlegar væntingar eru þær að ferlið sem er að hlúa að 

barni og annast það byrji á því að geta (e. conceive) það, ganga með það og fæða það. Þar 

sem staðgöngumóðir elur barn með þeim tilgangi að gefa það frá sér eftir fæðingu, þá gerir 

það ferlið óhefðbundið (van den Akker, 2007).  

 

Hefðbundin og full staðgöngumæðrun 

Staðgöngumæðrun er skipt í hefðbundna (e. traditional surrogacy) og fulla (e. gestational 

surrogacy) þar sem helsti greinarmunurinn felur í sér hvort að barnið sé erfðafræðilega tengt 

staðgöngumóðurinni eða verðandi foreldrum (e. commissioning/contractual parents). 

Hefðbundin staðgöngumæðrun felur í sér að staðgöngumóðirin notar sitt eigið egg og er þar 

af leiðandi erfðafræðilega tengd barninu. Full staðgöngumæðrun er þegar að 

staðgöngumóðirin notar aðrar kynfrumur eins og til dæmis frá verðandi foreldrum og er þá 

barnið getið utan legsins með glasafrjóvgun. Þetta er stundum kölluð sú leið sem gerir 

foreldrum kleift að eignast ‘sitt eigið barn‘ og er jafnframt mun algengari leið heldur en sú 

fyrrnefnda (Ragoné, 1996; Teman, 2010; Helga Finnsdóttir, 2013; Busby og Vun, 2010). 

 

Staðgöngumæðrun í velgjörðar- og hagnaðarskyni 

Það er líka gerður greinarmunur á því hvort að staðgöngumæðrun sé í hagnaðarskyni eða í 

velgjörðarskyni sem er óháður því hvort að hún sé full eða hefðbundin staðgöngumóðir. Hér 

virðist greinarmunurinn helst felast í hvötum konunnar til þess að gerast slík (Helga 

Finnsdóttir, 2013). Þegar kona gerist staðgöngumóðir í hagnaðarskyni (e. commercial 

surrogacy) þá er hún að ganga með barn fyrir aðra gegn þóknun. Þegar kona gerist 

staðgöngumóðir til þess eins að láta gott af sér leiða og þiggur ekki greiðslu fyrir, þá er það í 

velgjörðarskyni (e. altruistic surrogacy). Það er samt sem áður algengt að verðandi foreldrar 

fjármagni lækniskostnað eða tekjutap vegna vinnu sem staðgöngumóðirin verður fyrir. 
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Þannig á hún ekki að bera neinn kostnað sem hlýst af meðgöngunni en hún á heldur ekki að 

hagnast á henni (Jóhanna Einarsdóttir og Helga Finnsdóttir, 2013; Guðríður Þorsteinsdóttir 

o.fl., 2010; Ragoné, 1996; Teman, 2010). 

 

Siðferðileg álitamál og mismunandi skoðanir 

Fyrstu fréttirnar í íslenskum fjölmiðlum um staðgöngumæðrun komu út árin 1984 og 1985 

sem báðar áttu það sameiginlegt að bera titilinn ‘móðurlíf til leigu’ og fjölluðu um siðferðileg 

álitamál sem ennþá er deilt um í dag (Jónína Einarsdóttir og Helga Finnsdóttir, 2013; Örn 

Jónsson, 1985). Ýmsir íslenskir samfélagsmiðlar hafa notað heiti eins og leigumóðir en einnig 

hefur komið upp titill eins og ‘leigja leg’ (Banna útlendingum að leigja leg, 2015). Umræðan 

um að lögleiða staðgöngumæðrun einkennist ekki bara af neikvæðum athugasemdum eins 

og þær áhyggjur að konur verði kúgaðar, heldur eru þær líka jákvæðar og er þá talað um að 

konur geri þetta af einskærri góðmennsku.  

 Þeir hópar sem styðja ekki lögleiðinguna hafa áhyggjur af því að þetta geti endað sem 

markaðsvæðing á móðurlífinu og að konur geti orðið söluvörur. Halla Gunnarsdóttir (2007) 

tekur undir þetta og bætir við að konur geti orðið fjárhagslega kúgaðar eða samfélagslega 

þvingaðar til þess að taka þessa ákvörðun. Hennar skoðun er eftirfarandi: 

Með því að borga konu fyrir að ganga með barn er því verið að búa til undarlega samsuðu af vændi og 

barnasölu. Vændi í þeim skilningi að verið er að kaupa afnot af líkama annarrar manneskju og barnasölu 

því barnið er jú selt (...) þegar fóstri eða fósturvísi er komið fyrir inni í líkama konu og ætlast til að hún láti 

barnið af hendi við fæðingu er verið að gera mjög lítið úr því ferli sem meðganga er, eins og leg konu sé 

einhvers konar tómarúm - rými sem hún er hvort eð er ekki að nota. Meðgangan er skyndilega orðin að 

verki sem maður tekur að sér, legið er verkfærið (Halla Gunnarsdóttir, 2007). 

Hinsvegar væri hægt að færa önnur rök þess efnis að það sé kúgun kvenna að gefa þeim ekki 

réttinn til þess að ráða yfir líkama sínum (Jóhanna Einarsdóttir og Helga Finnsdóttir, 2013). 

Karen Busby og Delaney Vun (2010) eru sammála þessu og halda því fram að konur séu 

fullhæfar til þess að taka bæði sjálfstæða og vel upplýsta ákvörðun um að gerast 

staðgöngumóðir. Þær vilja meina að staðgöngumæðrun snúist um rétt kvenna til þess að 

mega taka ákvörðun um sinn eigin líkama. Þannig eigi allar konur að hafa réttinn til að 

bjóðast til þess að gerast staðgöngumæður og allar konur eigi líka að hafa réttinn til að þiggja 

þá hjálp (Soffía Fransiska Rafnsdóttir Hede, 2012; Busby og Vun, 2010).  

 Eitt af því sem einkennir umræðuna hérlendis er réttur barnsins. Þar sem lítið er til af 

langtímarannsóknum á börnum sem getin eru með aðstoð staðgöngumóður, þá halda sumir 

því fram að hægt sé að nýta rannsóknir á ættleiddum börnum til þess að sanna að þetta hafi 

neikvæð áhrif á börn. Rannsókn sem gerð var árið 1995 bendir á að það séu tengsl á milli 

þess að fara leynt með erfðafræðilegar upplýsingar eða uppruna barnsins og neikvæðra 
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áhrifa á það. Þetta er samt sem áður eingöngu rannsókn um ættleiðingar. Ættleidd börn og 

börn sem getin eru með aðstoð staðgöngumæðra eiga það sameiginlegt að fara frá einu 

foreldri til annarra. Hinsvegar eru aðstæðurnar bakvið getnaðinn ekki eins þar sem 

fyrrnefndar aðstæður eru þannig að foreldrið getur ekki eða vill ekki annast barnið en 

síðarnefndu aðstæðurnar eru þannig að allir aðilar sem koma að getnaðinum vilja skapa 

barnið og annast það. Þannig getur verið varasamt að færa niðurstöður yfir á börn sem 

fæðast með aðstoð staðgöngumóður. Þrátt fyrir það eru áhyggjur af að þessi börn verði 

rugluð hvað varðar sjálfsmynd sína og eigi á hættu að þróa með sér tilfinningaleg vandamál 

(Golombok o.fl., 1995). Í raun séu ekki til viðeigandi hliðstæður þar sem ættleiðing er 

félagslega samþykkt ferli ásamt því að börn sem eru ættleidd eru ekki erfðafræðilega tengd 

nýju foreldrum sínum (Ciccarelli og Beckman, 2005).  

 Tilfinningar og þörf fólks sem þarfnast aðstoðar til að eignast barn er líka eitt einkenni 

umræðunnar bakvið staðgöngumæðrun. Þjóðmálanefnd kirkjunnar gaf út umsögn varðandi 

þingsályktunartillöguna á Alþingi og leggst gegn lögleiðingu hennar. Nefndin er á þeirri 

skoðun að þrátt fyrir samkennd gagnvart fólki sem getur ekki eignast börn án aðstoðar frá 

þriðja aðila, þá megi hún ekki afvegaleiða okkur frá skynseminni (Þingskjal nr. 1411-310). Við 

eigum að sætta okkur við þann veruleika sem okkur var falinn en ekki missa sjónar á okkar 

eigin takmörkunum (Ástríður Stefánsdóttir, 2010). Með því að lögleiða staðgöngumæðrun er 

verið að svipta konur þeim rétti að vera taldar mæður á meðgöngunni. Þannig sé barnið 

aldrei staðgöngumóðurinnar og hún aldrei móðir þess. Þetta er vélræn sýn á manneskjunni 

þar sem einfaldlega er litið á hana sem tæki til að gera ákveðið verk (Þingskjal nr. 1411-310). 

Þrátt fyrir að það teljist vera persónuleg mannréttindi hér á Íslandi að ákveða það að stofna 

fjölskyldu, þá þurfi það að vera í samræmi við sett lög og sem stendur er staðgöngumæðrun 

óheimil hérlendis (Guðmundur Alfreðsson og Jakob Þ. Möller, 2009). Þannig eigi allir rétt á 

barneignum svo framarlega sem það sé ekki verið að ganga á rétt annarra sem sumir myndu 

halda fram að væri grunnurinn í staðgöngumæðrun. Þjóðmálanefnd kirkjunnar bætir við 

gagnrýni sína að þingsályktunartillagan sé sniðin að þörfum þeirra sem fá barnið í hendurnar 

en það þurfi einnig að hafa hagsmuni annarra framar öllu öðru (Þingskjal nr. 1411-310).  

 Með tilkomu staðgöngumæðrunar koma fleiri ástæður til að efast um upphaflega 

merkingu móðurhlutverksins og hefur móðerni með þessu öðlast nýja merkingu. Hugmyndir 

um hver raunveruleg móðir barns eru óljósar þrátt fyrir að erfðafræðin sé skýr (Wald, 1997; 

Harris, 1992). Nauðsynlegt er að skoða mismunandi hugmyndafræði bakvið móðurina og 

hvort að hún hafi mótast í aðra átt vegna staðgöngumæðrunar. 
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Móðurhlutverkið 

Allt mannlegt líf á jörðinni er fætt af konu og allir deila þeirri óneitanlegu og sameiginlegu 

reynslu að eyða fyrstu mánuðum sínum inn í líkama konu (Rich, 1976). Hér verður áherslan 

lögð á mæður og þar sem að allar mæður eru konur, þá er nauðsynlegt að skoða eðlishyggju 

(e. essentialism) Aristótelesar í tengslum við kynferði. Ein af hans kenningum snerist um að 

kynin væru ólík líffræðilega, þau fæðist með ólíka eiginleika sem eru þeim eðlislægir. Út frá 

þeirri kenningu kemur sú staðhæfing að konur fæðist með móðureðli þar sem þær séu 

tilfinninganæmar og umhyggjusamar í eðli sínu. Aristóteles taldi að hlutverk konunnar væri 

að ganga með barn, fæða það og ala það upp (Sigríður Þorgeirsdóttir, 2001). Þessa 

skilgreiningu styður Robbins (1999) og telur að móðir sé kona sem hefur fætt barn, alið upp 

barn eða gefið egg sem verður að barni.  

 Eins og gefur að skilja er hugtakið móðurhlutverk ansi vítt og skilgreiningar 

mismunandi. Ein þeirra er sú að það sé kjarni þess hvernig konur eru skilgreindar af öðrum 

en einnig hvernig þær skynja sjálfar sig, óháð því hvort þær verði mæður eða ekki. Það að 

verða móðir er lýst sem æðsta tilfinningalega og líkamlega afreki í lífi kvenna (Phoenix og 

Woolett, 1991; Holmes, 1997). Konur eru aldar upp í móðurhlutverkið frá fæðingu og 

ómeðvitað leiddar í það. Greypt er í huga kvenna að þeim sé ætlað að gegna þessu hlutverki: 

Líf flestra kvenna snýst að meira eða minna leyti, um lengri eða skemmri tíma, um börn hvort sem þær 

eignast þau af fúsum og frjálsum vilja, gegn vilja sínum eða þær eignast þau ekki vegna þess að þær geta 

það ekki eða hafa tekið yfirvegaða ákvörðun þar um (Kristín Blöndal, 1985, bls. 7) 

Önnur skilgreining á móðurhlutverkinu er sú að það sé grundvallarþáttur í eðli kvenna og 

hefur ávallt talist innihalda órjúfanleg tengsl milli móður og barns (Anna Einarsdóttir, 2003; 

Ali, 2008). Ástríður Stefánsdóttir (2010) skoðar móðurhlutverkið og nefnir að það séu tvær 

gjörólíkar skoðanir á því. Fyrir suma er meðgangan og fæðingin það sem að gerir konuna að 

móður barnsins en aðrir vilja meina að það sé einfaldlega aukaatriði. Ef þetta er raunin, þá 

þarf móðurhlutverkið ekki endilega að tengjast erfðum og heldur ekki meðgöngu. Það sem 

skiptir mestu máli við að vera móðir er að sinna þeim skyldum og ábyrgðinni sem fylgir því að 

annast barn. Þessa skoðun styðja niðurstöður úr tveimur rannsóknum; önnur þeirra var gerð 

á gagnkynhneigðum konum þar sem sumar voru mæður og aðrar ekki, hin var gerð á 

samkynhneigðum mæðrum. Þessar konur voru flestar sammála því að það að gera 

mæðraverk (e. mothering work) gerði þær að mæðrum og virkni þeirra myndaði 

móðurástina (Maher og Saugeres, 2007; Zizzo, 2009). Femínistar eru með skiptar skoðanir á 

móðurhlutverkinu þar sem sumir þeirra telja að það sé staðfesting á kúgun frá feðraveldinu 

en aðrir trúa því að konur finni kraft gegnum það (Holmes, 1997). Þeir eru hinsvegar 

sammála um að móðurhlutverkið sé fyrst og fremst ekki líffræðilegt eða náttúrulegt heldur 
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er það menningarlegt og í stöðugri þróun. Þessi þróun á sér stað til þess að bregðast við 

breytingum sem eiga sér stað á félagslegum þáttum (O’Reilly, 2004).  

 Móðurhlutverkið sjálft hefur órjúfanleg tengsl við konuna sjálfa og talið er ómögulegt 

að skilja þetta tvennt í sundur. Þar sem ætlast er af konum að verða mæður, þá getur þetta 

viðhorf reynst konum mjög erfitt sem ákveða að eða geta af einhverjum ástæðum ekki 

eignast barn (Rannveig Traustadóttir, 2003). Þessar konur eru taldar óeðlilegar eða jafnvel 

kallaðar frávik (Gillespie, 2000; Hasan, 2019). Þær sjálfar fundu fyrir því að vera taldar 

eigingjarnar eða óþroskaðar að skorta þetta svokallaða móðureðli (Maher og Saugeres, 

2007). Í einni rannsókn komu fram ýmsar tilfinningar tengdar því hvernig konur upplifðu 

barnleysi. Frá sumum kom sú tilfinning að vera hvorki heil né alvöru kona og líða eins og 

hálfri konu eða fatlaðri. Aðrir töldu sig vera gallaða að geta ekki gert eitthvað sem flestum 

konum finnst vera svo einfalt. Þær skynjuðu sig sem brennimerktar og þegar þeim var sýnd 

vorkunn þá fannst þeim að verið væri að gera lítið úr þeim. Einnig fannst sumum þeirra að 

alltaf væri verið að meðhöndla þær með einhverskonar varúð. Með því væri verið að horfa á 

þær eins og þær hefðu engin önnur gildi sem manneskja (Letherby, 1999).  

 Ein ríkjandi menningarleg hugmyndafræði um kvenleika (e. femininity) leggur ennþá 

áherslu á móðurhlutverkið og að hann byggist upp á þeirri óhjákvæmilegu löngun að verða 

móðir. Þannig sé móðurhlutverkið náttúrulegt eðli kvenna og miðlægt til þess að byggja 

kvenleikann upp (Gillespie, 2000). Þær konur sem tóku meðvitaða ákvörðun um að eignast 

ekki barn gagnrýna það að kvenleikinn og móðurhlutverkið tengist saman í grunninn en 

margar þeirra viðurkenna samt sem áður að þetta hafi áhrif á þær. Þeim finnst að samfélagið 

sé með skekkta hugmynd og ranga skynjun á móðurhlutverkinu. Annað sem þær nefndu um 

hugmyndir á móðurhlutverkinu er að það sé nokkurs konar vígsla inn í lífið (e. rite of 

passage) fyrir konur. Í kjölfar þess að taka þá ákvörðun að verða ekki móðir þá fundu þær 

fyrir félagslegum þrýsting að eignast barn og að þær þyrftu líka að réttlæta ákvörðun sína. 

Þær sem voru mæður sáu ekki þessi tengsl sem eiga að vera á milli móðurhlutverksins og 

kvenleikans. Þær fundu heldur ekki fyrir auðveldum eða skjótum umskiptum yfir í 

móðurhlutverkið. Með þessu kom það þeim á óvart hversu lítið þær vissu um hvað felst 

raunverulega í því að vera móðir (Maher og Saugeres, 2007). Í einni rannsókn lýsti kona því 

hvernig henni leið með að ganga ekki með barnið sitt. Hún hefði viljað hafa lífið í sér og að 

henni hafi fundist skrítið að vera áhorfandi. Þrátt fyrir að vera samkynhneigð og að hafa ekki 

notast við staðgöngumóður, þá er eflaust hægt að bera saman upplifunina að einhverju leyti 

við verðandi móður sem notast við staðgöngumóður (Rannveig Traustadóttir, 2003). 

 Sérhvert samfélag hefur sína eigin einstöku goðsagnafræði (e. mythology) í kringum 

móðurhlutverkið en samt eru nokkrar sameiginlegar skoðanir um væntingar á því. Í 

vestrænum samfélögum er ríkjandi hugmyndafræði sem felst í því að vera góð móðir hafi 
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einkenni sem eiga að flæða náttúrulega frá eðlislægu ástinni sem hún ber til barnsins síns 

(Holmes, 1997). Þessi menningarlega viðurkennda hugmynd um hina ‘góðu móður’ var til 

staðar í frásögnum kvenna úr einni rannsókn, burtséð frá því hvort þær væru mæður eða 

ekki. Það hafði hinsvegar minna vægi hjá þeim sem voru mæður (Maher og Saugeres, 2007). 

 Ljóst er að breytingin á nýrri tækni í lífvísindum og ýmsum femíniskum hreyfingum 

hefur myndað nýja orðræðu um konur; hvort þær vilji vera mæður eða ekki og ef svo er, 

hvernig þær ætli að eignast barn (Kaplan, 1992). Núna er móðurhlutverkinu dreift á fleiri en 

eina konu og getur barn átt erfðafræðilega móður sem leggur fram eggið sitt og líffræðilega 

móður sem gengur með það og fæðir það í heiminn (Freeman, 2005). Svokölluð 

erfðafræðileg nauðhyggja (e. genetic determinism) tíðkaðist hér áður fyrr en hún gengur út 

frá því að öll einkenni einstaklings séu sprottin af genunum (Steindór J. Erlingsson, 2002; 

Ragoné, 1998). Þessi áhersla á erfðafræðileg tengsl hefur mun minna vægi þar sem 

félagslega móðirin er einnig komin inn í myndina í kjölfar staðgöngumæðrunar.  
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Rannsóknir á staðgöngumæðrum 

Þar sem staðgöngumæðrun er gjarnan skipt í velgjörðarskyn eða hagnaðarskyn, þá virðist 

það loka á umræðuna um raunverulegar og persónulegar ástæður bakvið það hvers vegna 

konan ákveður að gerast staðgöngumóðir. Þetta tvískipta fyrirkomulag gefur vissulega 

vísbendingu um ástæðuna en samt sem áður er það ekki svona einfalt eða klippt og skorið; 

annaðhvort hrein fórnfýsi eða fjárhagsleg þóknun. Eins og fram hefur komið er umræðan um 

staðgöngumæðrun heldur umdeild. Miðað við þetta verður rýnt í upplifun og reynslu 

staðgöngumæðra ásamt því að frásagnir þeirra verða skoðaðar til þess að öðlast betri sýn inn 

í þeirra heim. Með þessu er vonast til að auka skilning og varpa ljósi á staðgöngumóðurina 

sjálfa sem einstakling í von um að það geti mögulega verið hjálpleg viðbót inn í 

heildarumræðuna um staðgöngumæðrun. Mannfræði (e. anthropology) hefur lengi einblínt 

á það hvernig manneskjan byggist upp félagslega ásamt náttúrulegri endurnýjun þeirra og 

tengsla. Þetta er oft kallað lífefnafræðilegar staðreyndir hvað varðar æxlun og arfleifðir eða 

facts of life (Franklin, 1998). Þetta á vel við um umræðu staðgöngumæðrunar þar sem flestir 

rannsakendur á henni eru mannfræðingar. Þeir reyna að skilja upplifun og reynslu fólks 

ásamt því að notast mikið við svokallaða etnógrafíu (e. ethnography) sem er ítarleg frásögn 

eða greining þeirra (Helga Finnsdóttir, 2013; Berend, 2010). 

 

Fjárhagsleg þóknun 

Eitt algengt viðhorf sem ríkir meðal almennings og fræðimanna gagnvart staðgöngumæðrum 

er að borgun sé þeirra helsta hvöt til að gerast slík og þær séu einnig fyrst og fremst hvattar 

áfram af fjárhagslegum ávinningi. Helena Ragoné (1996) er mannfræðingur sem gaf út eina 

af fyrstu etnógrafíunum um staðgöngumæður. Hún reyndi að meta áhrif borgunar á 

staðgöngumæður og vann náið með stofnunum sem sjá alfarið um milligöngu fyrir 

staðgöngumæðrun. Samkvæmt þeim er upphæðin sem greidd er staðgöngumóðurinni haldin 

í algjöru lágmarki til þess að loka á konur sem gætu verið hvattar eingöngu af fjárhagslegum 

ávinningi. Ragoné telur staðgöngumæður og fjölskyldur þeirra horfa á meðgönguna sem 

nokkurs konar vinnu; sem slík er vinnan eitthvað sem gerist eingöngu innan þess ramma að 

fá greiðslu fyrir. Þrátt fyrir að sumar staðgöngumæður þiggi fjárhagslegar bætur fyrir 

hlutverk sitt, þá sé þóknunin þeim margþætt. Einnig leitaðist hún eftir því að kanna hvort að 

staðgöngumæður væru að neita mikilvægi borgunar til þess að kasta á sig menningarlega 

viðurkenndu ljósi eða hvort að þóknun væri ein af hvötum þeirra (Ragoné, 1996). Önnur 

ástæða sem stofnanir nefndu fyrir því að minnka upphæðina á fjárhagslegri þóknun er til 

þess að hún sé ófullnægjandi til að bæta upp fyrir níu mánuði af meðgöngu fyrir aðra móður 

og að ýta undir þá menningarlegu skoðun að börn séu ómetanleg (e. priceless).  
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 Í staðgöngumæðrun er barnið hugsað sem gjöfin. Þessi hugsun styrkir þá hugmynd að 

það að eignast barn fyrir einhvern annan sé athöfn sem ekki er hægt að bæta með borgun. 

Staðgöngumæður styrkja enn fremur þessa hugmyndafræði um fórnfýsina bakvið gjöf lífsins 

eða ‘gift of life’ með því að samþykkja líkurnar á því að þær geti látið lífið við að fæða barnið. 

Með því að leggja áhersluna á að barnið sé gjöf þá sé það mótvægi við viðskiptavinklinum 

innan fyrirkomulagsins sem felur í sér borgunina. Þetta virkar sem áminning fyrir bæði 

staðgöngumóðurina og verðandi foreldrana. Mikilvægi þess að gefa gjöf er að hún lýsir, 

skapar eða staðfestir félagsleg tengsl milli einstaklinga og myndar sérstakt samband þeirra á 

milli sem einkennist af samstöðu og trausti. Staðgöngumæður viðurkenna að með þessari 

gjöf þá eru þær að skapa viðvarandi samstöðu milli sín og verðandi foreldra (Ragoné, 1996). 

Staðgöngumæður geta notið góðs af því persónulega að gefa slíka óeigingjarna gjöf. Þær fá 

umbun sem felur í sér að þeim líður betur með sjálfan sig og það getur aukið sjálfstraust 

þeirra ásamt því að bæta líf þeirra (Raphael-Legg, 2010).  

 

Hvatir og ákvörðunartaka 

Þar sem talið er að fjárhagsleg þóknun sé aðalhvöt staðgöngumæðra, þá gerir sú tilhneiging 

það að verkum að lítið sé gert úr þeirra persónulegu hvötum (Ragoné, 1996). Fjárhagslegar 

ástæður eru til staðar en það er mismunandi milli niðurstaðna úr rannsóknum hvort að 

borgun sé þeirra helsta hvöt eða ein af þeim. Ein rannsókn sýndi fram á að þær 

staðgöngumæður sem nefndu peninga sem þeirra helstu hvöt voru í miklum minnihluta 

(Hohman og Hagan, 2001) á meðan önnur rannsókn sýndi fram á að tæpur helmingur þeirra 

nefndu borgun sem aðalhvöt þeirra en að hún væri samt ekki sú eina (Einwohner, 1989). 

Flestar niðurstöður virðast þó sýna fram á að langflestar staðgöngumæður taki þá ákvörðun 

að ganga með barn fyrir aðra út af einfaldri fórnfýsi (e. altruism) sem er þeirra aðal 

hvatningarþáttur (Ciccarelli og Beckman, 2005; van den Akker, 2003). Þær sem gera þetta af 

einskærri gjafmildi eru á þeirri skoðun að með því að taka þóknun fyrir þá sé verið að gera 

lítið úr þeirra menningarlegu hugmyndafræði sem lýsir ímynd konunnar eða móðurinnar sem 

óeigingjarna, fórnfúsa og umhyggjusama. Þetta er ímynd sem að þær hafa ekki í hyggju að 

breyta og flestar þeirra telja að það ætti ekki að fylgja staðgöngumæðrun borgun af neinu 

tagi (Blyth, 1994; Ragoné, 1996).  

 Ástæður sem staðgöngumæður nefndu sem hvatir aðrar en þóknun var meðal annars 

að vilja hjálpa öðrum við að upplifa gleðina bakvið foreldrahlutverkið, vilja auka sjálfsálit sitt 

eða upplifa hamingjuna sem þær hljóta af meðgöngu (Ciccarelli og Beckman, 2005). Margar 

nefndu að staðgöngumæðrun sé leið fyrir þær til þess að öðlast skilning á bæði afreki og 

gildum (Edelmann, 2004; Blyth, 1994). Þær nefndu einnig að þar sem þær hefðu átt frekar 
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auðvelt með að eignast sín eigin börn og kynnu svo mikið að meta móðurhlutverkið, þá gætu 

þær ímyndað sér sársaukann sem fylgir því að geta ekki átt börn (Imrie og Jadva, 2014). Þær 

átta sig á að örvæntingin sem fylgir barnleysi getur verið mikil. Því meiri sem löngunin er, þá 

eykst örvæntingin og staðgöngumóðirin er ekki öðruvísi þegar kemur að örvæntingu; því 

meiri sem samúð þeirra er gagnvart verðandi foreldrum þá eykst örvænting þeirra að vilja 

gefa þeim barn (Franklin, 1998; Berend, 2010).  

 Þrátt fyrir að staðgöngumæður virðist almennt vera frekar hreinskilnar og opinskáar 

um upplifun sína eða tilfinningar, þá koma upp áhyggjur af að félagslegar aðstæður liti 

ákvörðunartöku þeirra að einhverju leyti. Helena Ragoné tók eftir mikilli einsleitni í 

frásögnum og svörum staðgöngumæðra þegar hún byrjaði rannsóknir sínar. Hún var að 

skoða hvatir bakvið ákvörðun þeirra og fékk á tilfinninguna að þær hefðu nánast fengið 

afhent sama handritið sem innihéldi sömu áherslur; fjárhagsleg þóknun, ánægja bakvið það 

að vera barnshafandi og gleðin við að gefa öðrum barn. Hún telur að þessar áherslur 

endurspegli  fyrirfram viðurkenndar hugmyndir um fjölgun, fjölskyldutengsl og 

móðurhlutverkið. Þær átta sig á því að með því að gerast staðgöngumæður séu þær að taka 

þátt í einhverju sem telst róttækt frávik frá hefðbundnum hugmyndum á móðurinni og 

fjölskyldu. Hún uppgötvaði einnig að það væri misræmi á milli viðurkenndra hvata og 

raunverulegra reynslu þeirra eða undirliggjandi hvata (Ragoné, 1994; Ragoné, 1996). Þessi 

viðhorf virðast öll vera óháð því hvort þær fái borgun fyrir eða geri þetta af hreinni fórnfýsi.  

 Hver og ein manneskja þarf að taka siðferðilegar ákvarðanir í lífinu ásamt því að 

ákveða hvað er gott og illt eða rétt og rangt. Þetta varðar ekki eingöngu manneskjuna sjálfa 

heldur aðrar manneskjur líka. Þetta á við um staðgöngumæðrun þar sem hún tekur þá 

ákvörðun að skapa líf fyrir aðra sem hefur áhrif á líf beggja. Fyrir suma fræðimenn er eina 

rétta hvötin sú að viðhalda lífinu í náttúrunni (Bexell og Grenholm, 2001). 

 

Félagsleg staða og valdaójafnvægi 

Femíniski mannfræðingurinn Shellee Colen (1995) talar um svokallaða stratified reproduction 

sem verður hér þýtt sem valdaflokkuð fjölgun. Í henni felst valdasamband þar sem sumir 

hafa valdið til þess að annast og fjölga sér á meðan aðrir hafa ekkert vald. Þessa kenningu 

styðja frásagnir staðgöngumæðra í rannsókn Pande (2014) þar sem þær eru skýrar 

birtingarmyndir af kenningunni. Þetta virðist einkenna staðgöngumæður í Indlandi sem gera 

það í hagnaðarskyni fyrir efnaðar konur erlendis og sýnir vel stéttaskiptingu. Þær 

staðgöngumæður sem var rætt við sögðu að keisaraskurður væri nánast óhjákvæmilegt og 

þessar miklu líkur á slíku inngripi væri vísbending um valdamuninn milli 

staðgöngumóðurinnar og verðandi móður; barnið sem fæðist er dýrmætara en heilsa og 
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velferð staðgöngumóðurinnar. Þannig er verið að leggja áherslu á þennan skýra valdamuni 

sem verður til því líkamar þeirra verða eingöngu verðugir í tímabundinn tíma. Þrátt fyrir að 

þær áttuðu sig á þessum mikla valdamuni þá fullyrða þær að þar sem þetta er þeirra val þá 

er ekki hægt að kvarta (Pande, 2014; Colen, 1995). Ein staðgöngumóðirin orðaði skoðun sína 

á þann hátt að náttúran hefði gefið henni heilbrigðan líkama en að hún hafi ákveðið að það 

mætti skera hann (Pande, 2014). Það virðist vera yfirgnæfandi samþykki á 

staðgöngumæðrun sem fyrirkomulag þar sem staðgöngumóðirin fær ekki greitt, gæti 

mögulega stafað af þeirri hugmyndafræði að hún staðfesti móðerni á óeigingjarnan hátt. Það 

sem meira máli skiptir, þá má segja um samsvarandi höfnun á staðgöngumæðrun gegn 

borgun að hún stafi af menningarlegri mótstöðu við að sameina verðmæti fjölskyldunnar við 

vinnu þar sem þetta tvennt hefur lengi talist andstæða (Ragone, 1996).  

 Stéttaskipting innan staðgöngumæðrunar einskorðast þó ekki við indverskar 

staðgöngumæður. Helena Ragoné (1996) ræddi við staðgöngumæður óháð því hvort þær 

hafi ákveðið að verða slíkar í hagnaðarskyni eða velgjörðarskyni. Sumum þeirra hafði verið 

neitað aðgangi að virtum hlutverkum í samfélaginu og einnig leiðum til þess að ná hárri 

stöðu. Staðgöngumæðrun veitti þeim þá staðfestingu að móðurhlutverkið væri mikilvægt og 

félagslega metið. Þær kynntust líka nýjum veruleika sem innihéldi félagsleg samskipti við fólk 

þar sem þær fundu fyrir þakklæti. Þetta veitti þeim viðurkenningu og verðlaun fyrir þátttöku 

sína í að opinbera nýtt form af móðurhlutverkinu. Samkvæmt henni ákváðu margar þeirra að 

gerast slíkar til þess að upphefja takmarkanir sínar sem eiginkonur, heimavinnandi konur eða 

mæður og á sama tíma að leggja áherslu á mikilvægi þessara hlutverka og votta ánægjuna 

sem fékkst frá þeim (Ragoné, 1996). 

 

Draga úr mikilvægi erfðafræðilegra tengsla 

Staðgöngumæður leggja áherslu á umönnun og að það sé einn af allra mikilvægustu þáttum í 

móðurhlutverkinu sem konan getur valið að sinna. Þannig geta konur annaðhvort neitað 

alfarið að sinna því eða aðlagast því. Umönnun (e. nurturance) er ekki eingöngu það að gefa 

barni næringu eða sjá til þess að það lifi af líffræðilega eða félagslega, heldur felur það líka í 

sér tengsl, sambönd og viðhorf sem mótast. Miðað við þetta þá er umönnun samvinna milli 

aðila frekar en samkeppni og tilfinning sem felur í sér siðferði fram yfir samningsatriði 

(Berend, 2010; Ragoné, 1998). Miðað við niðurstöður Ragoné þá vinna staðgöngumæður í 

því að draga úr mikilvægi erfðafræðilegrar tengingar og reyna frekar í framhaldi að styrkja 

hugmyndafræðina um umönnun. Þær trúa því líka að þegar kemur að staðgöngumæðrun þá 

samanstandi móðurhlutverkið af tveimur þáttum sem eru aðgreindir. Í fyrsta lagi er það 

líffræðilega ferlið sem er frjóvgunin, meðgangan og síðan fæðingin. Í öðru lagi er það 
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félagslega ferlið sem er umönnunin (Ragoné, 1996). Þetta styður hugmyndafræði Adrienne 

Rich (1976) þar sem móðurhlutverkið sé eitthvað sem konan vinnur sér inn; fyrst í gegnum 

mikla og erfiða líkamlega vígslu sem er meðgangan og fæðingin og síðan með því að læra að 

hlúa að barninu sem kemur ekki með eðlinu heldur þróar hún það með sér (Rich, 1976).  

 Elly Teman er líffræðilegur mannfræðingur sem leggur mikla áherslu á líkamlega 

þætti, sjálfið og upplifun kvenna sem koma að staðgöngumæðrun. Samkvæmt henni nota 

staðgöngumæður eina aðferð til að mynda fjarlægð á milli þess að vera staðgöngumóðir og 

þess að vera móðir, er að telja líkamlegu einkennin sem fylgja meðgöngunni vera að gera 

hana óeðlilega. Eitt af þessum líkamlegu einkennum er matarlystin sem þær upplifðu á 

meðgöngunni. Þær skrifuðu hana á persónuleika verðandi móðurinnar gegnum 

erfðafræðilegu tengslin. Með þessu voru þær að fullvissa sig um að það væri enginn 

möguleiki á að barnið væri þeirra eigið (Teman, 2010). Annað líkamlegt einkenni sem þær 

nefndu var vanlíðan sem þær töldu vera beina afleiðingu af annaðhvort glasafrjóvguninni 

eða hormónasprautunum. Samt sem áður er ekkert sem að hefur sýnt fram á að þarna sé 

samasem merki á milli. Ein þeirra lýsti hormónasprautunum sem nokkurskonar fyrirbæri sem 

hefði þann eiginleika að geta eytt öllum mæðratilfinningum sem hún hefði ef til vill haft í 

líkamanum áður en hún var meðhöndluð (Teman, 2003; Teman, 2010).  

 Önnur aðferð sem ríkir hjá staðgöngumæðrum er myndlíking sem felur í sér flókna 

holdtekju (e. embodiment) þeirra. Þannig nota þær sinn gervilíkama (e. artificial body) sem 

nokkurs konar útungunarvél (e. incubator) fyrir eðli verðandi foreldranna. Með þessu sé 

gervilíkaminn þeirra frábrugðinn þeirra eigin náttúrulega líkama (e. natural body) og að 

barnið sé svokölluð ókunnug viðvera sem hefur eðli verðandi foreldranna og einkennist út 

frá því. Þetta aðstoðar þær við að skilgreina hvaða atburðir og hegðun er ekki frá þeim 

sjálfum og einnig hjálpar þetta þeim að þekkja mörk sjálfsins síns. Staðgöngumæðurnar trúa 

því að með því að fjarlægja gervilíkamann frá sjálfinu og náttúrulega eðlinu, þá hafi þær 

valdið til þess að sigrast á öllum þeim tilfinningum sem taldar eru meðfæddar þeim (Teman, 

2010). Þetta viðhorf styður önnur rannsókn eftir Elly Teman þar sem þær telja sig hafa það 

mikið vald yfir ferlinu að þær séu að plata eða sigra náttúruna (Teman, 2003).  

 Þrátt fyrir að þær vilji draga úr áherslunni á erfðafræðilegum tengslum þá kom í ljós 

að þau hafa vægi hjá sumum staðgöngumæðrunum sem hefur í kjölfarið áhrif á 

ákvörðunartöku þeirra. Þær sem kusu að gerast fullar staðgöngumæður fannst ekki vera 

ásættanlegur kostur að leggja til sitt eigið egg. Þær orðuðu það sem óþægilega tilhugsun að 

leggja slíkt að mörkum til þess að skapa barn. Þær nefndu einnig að það gæti verið erfitt að 

samþykkja þá hugmynd að barn sem er erfðafræðilega skylt þeim yrði alið upp af einhverjum 

öðrum. Miðað við þessar niðurstöður mætti draga þá ályktun að þær telji fulla 

staðgöngumóður vera móður barnsins en að hefðbundin staðgöngumóðir sé það ekki. Þær 
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sem kusu að gerast hefðbundnar staðgöngumæður komu með þá staðhæfingu að hugtakið 

foreldri eigi bara við um einstaklinga sem ætla sér að ala upp barn án tillits við erfðafræðileg 

tengsl. Fyrir hefðbundnar staðgöngumæður er félagslega móðirin sú sem skiptir máli ásamt 

líkamlegri og tilfinningalegri umönnuni. Fullar staðgöngumæður virðast hinsvegar hafa meiri 

tilhneigingu til þess að leita í hefðbundnari skilning á skyldleika (Ragoné, 1998). Þetta styður 

önnur rannsókn sem sýndi fram á áberandi skoðun hjá fullum staðgöngumæðrum. Þar kom 

fram að þær töldu vera auðveldara fyrir verðandi móður að samþykkja barn sem er 

erfðafræðilega tengt henni. Þær trúðu því líka að það yrði þeim auðveldara að afhenda barn 

sem væri erfðafræðilega tengt þeim verðandi móður (van den Akker, 2003; van den Akker, 

2005). Rétt er að taka fram að Olga van den Akker er samt föst á því að enginn marktækur 

sálfræðilegur munur sé á hefðbundnum og fullum staðgöngumæðrum í grunninn þrátt fyrir 

að þær kjósi mismunandi fyrirkomulag (van den Akker, 2007a). 

 

Missir staðgöngumæðra 

Sumir rannsakendur skoða það hvernig staðgöngumæður takast á við eða verja sig fyrir 

óumflýjanlegum missi (e. loss) þegar þær afhenda barnið til verðandi foreldra. Með þessu 

eru rannsakendur að halda því fram að þær verði fyrir einhverskonar missi (Jadva o.fl., 2003; 

Teman, 2008). Þegar mannfræðingurinn Zsuzsa Berend spurði staðgöngumæður í rannsókn 

sinni hvernig þær fara að því að gefa barnið frá sér, þá svöruðu margar þeirra að þær geti 

ekki gefið eitthvað frá sér sem átti aldrei að vera þeirra til að byrja með. Þær eru fastar á því 

að barnið sem þær bera sé ekki þeirra og með þessu séu þær ekki að gefa barnið frá sér 

heldur einfaldlega aftur til foreldra sinna (Berend, 2010). Miðað við þetta er mögulegt að 

túlka tilfinningaleg viðbrögð þeirra við missi sem bæði líkamlegt ferli en einnig sem löngun til 

að gefa líf sem byggir á félagslega upplýstri ákvörðun.  

 Staðgöngumæðurnar sjálfar lýsa sinni eigin merkingu á missi sem svo að þeim hafi 

mistekist að gefa verðandi foreldrum barn. Þetta getur falið í sér allt frá gölluðum 

fósturvísum sem leiddi ekki til getnaðar yfir í fósturlát eða andvana fæðingu. Þegar þær 

verða fyrir missi þá þurfa þær oft að finna jafnvægið milli þess að fjarlægja sig frá fóstrinu og 

að bera kennsl á sorg verðandi foreldranna. Þetta getur verið þeim ansi flókið en svo virðist 

sem þessi fjarlægð sé algjört skilyrði fyrir því að tengjast ekki barninu sem móðir. Missirinn 

hefur líkamleg og andleg áhrif á staðgöngumæðurnar því þær ná ekki að gefa gjöfina sem 

þær höfðu lofað. Þær lenda einnig á milli tveggja valkosta þegar þær verða fyrir slíkum missi. 

Ef þær setja sinn missi í forgang og missi verðandi foreldra í annað sæti, þá eiga þær á hættu 

að virðast eigingjarnar eða tilfinningalausar en ef þær setja eigin missi í annað sæti þá finna 

þær fyrir sektarkennd og fá þá tilfinningu að þær hafi verið notaðar (Berend, 2010; Teman, 
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2003; Ragoné, 1994).  

 Það er ekki eingöngu sá missir að hafa mistekist að búa til líf heldur syrgja margar 

staðgöngumæður þann missi sem fylgir því að missa tengslin við verðandi foreldrana 

(Ragoné, 1994). Þetta styður Berend (2010) og telur þann missi vera mun flóknari. Það að 

missa þakklætið og traustið sem verðandi foreldrar bera til hennar eða einfaldlega óttinn við 

að missa slíkt getur verið erfitt fyrir þær að vinna úr. Samkvæmt staðgöngumæðrum séu 

verðandi foreldrar því að gera lítið úr fórn hennar og gjafmildi með því að hverfa úr lífi 

hennar í kjölfar missi. Slíkt geti haft í för með sér tilfinninguna að verðandi foreldrar hafi litið 

á þetta sem misheppnuð viðskipti þeirra á milli. Ef þetta gerist þá brýtur það á bóga við hvað 

staðgöngumóðirin ímyndaði sér að sambandið myndi vera; náið og hugsanlega varanlegt 

þeirra á milli (Berend, 2010). 

 

Sambandið milli verðandi foreldra og staðgöngumóður 

Það eru þónokkrar rannsóknir sem sýna fram á að ánægja staðgöngumóðurinnar á ferlinu 

öllu ræðst að mestu leyti á gæði sambandsins sem hún á við verðandi foreldrana (van den 

Akker, 2007a; Ragoné, 1994). Sú hugmynd að öll börn hafa sérstöðu og séu dýrmæt 

einkennir tengslin sem eru milli konu og fósturs en einnig tengslin sem eru milli verðandi 

foreldra og staðgöngumóður (Berend, 2010). Það virðist þó vera misræmi á því hvað 

staðgöngumæður leggja áherslu á innan sambandsins við verðandi foreldrana. Sumar 

niðurstöður sýndu fram á að þær áttu mjög erfitt með að missa tengslin við verðandi 

foreldrana og mun erfiðara heldur en að láta barnið frá sér (Ragoné, 1994). Aðrar 

niðurstöður leiddu í ljós að þátttaka verðandi móður skipti staðgöngumæðurnar miklu máli á 

meðgöngunni (Jadva o.fl., 2003). Niðurstöðurnar áttu það þó sameiginlegt að flestar þeirra 

höfðu jákvæða upplifun af samskiptum og gott samband við verðandi foreldra. Það kemur í 

ljós að væntingar staðgöngumæðra eru mismunandi; halda sambandi við verðandi foreldra 

eftir að barnið fæðist eða framkoma þeirra við hana. Meirihluti staðgöngumæðranna ákvað í 

samráði við verðandi foreldra hvenær barnið yrði afhent en nokkrar fengu alfarið að ráða því 

hvenær það yrði. Þetta fannst þeim mjög mikilvægt að geta gert þar sem þetta var þeim viss 

viðurkenning ásamt því að sýna fram á að sambandið væri á jafningjagrundvelli (Jadva o.fl., 

2003). Melinda Hohman og Christine Hagan (2001) gerðu rannsókn með félagslegar 

afleiðingar staðgöngumæðra að leiðarljósi. Þar kom ekki fram hvort að þær hefðu tekið 

þessa ákvörðun út frá velgjörðarskyni eða hagnaðarskyni heldur var tilgangurinn með 

rannsókninni að varpa ljósi á upplifun staðgöngumæðra. Meirihluti þeirra lýsti meðgöngunni 

sem mjög ánægjulegu ferli og að ánægjan þeirra væri nátengd því að finnast hún vera bæði 

metin og þörf af verðandi foreldrum. Ein staðgöngumóðirin orðaði samband sitt við verðandi 
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móðurina á eftirfarandi hátt: ,,Ég vissi að með minni hjálp breytti ég hennar lífi svo mikið og 

hún breytti mínu líka. Hún gaf mér tilbaka jafnmikið og ég gaf henni.’’ (Hohman og Hagan, 

2001, bls. 69). Í þeirra rannsókn kom einnig fram annar þáttur sem er nátengdur því hvernig 

staðgöngumóðurinni fannst hún vera metin af verðandi foreldrum. Það reyndist vera hvernig 

þau komu fram við staðgöngumóðurina í fæðingunni og hvort að hún fái að eyða tíma með 

barninu. Ein staðgöngumóðirin sagðist hafa fengið allan þann tíma sem hún vildi með 

barninu eftir fæðingu og að verðandi móðirin hefði sagt eftirfarandi við hana: ,,Þú hefur 

beðið í níu mánuði eftir henni (barninu) og ég mun hafa hana alla mína ævi en ekki þú’’ 

(Hohman og Hagan, 2001, bls. 70). Það var mikill minnihluti sem lýsti meðgöngunni sem 

erfiðri reynslu og að hugsanlega væri það vegna mismunandi væntinga að sinni hálfu. Þrátt 

fyrir að upplifunin hjá staðgöngumæðrum sé mismunandi þá voru þær allar sammála því að 

sambandið út meðgönguna og í fæðingunni væri það allra mikilvægasta. Það væri jafnvel að 

vega þyngra en að halda sambandinu við verðandi foreldrana eftir á (Hohman og Hagan, 

2001). Staðgöngumóðirin getur verið systir verðandi foreldris, móðir þess eða jafnvel dóttir. 

Hún getur líka verið vinkona verðandi foreldris en í langflestum tilfellum er hún 

utanaðkomandi (Edelmann, 2004; Brazier o.fl., 1998).  

 

Aðstandendur staðgöngumæðra og skoðanir þeirra á uppruna barnsins 

Nánast allar staðgöngumæður sem tilgreindar eru í bókmenntum um staðgöngumæðrun 

eiga sín eigin börn ásamt því að flestar þeirra eiga maka (Ciccarelli, 1997). Þar sem þær eiga 

sín eigin börn þá tjá flestar þeirra sig um það að búa yfir almennri vitund um bæði jákvæða 

og neikvæða þætti sem tengjast meðgöngu (Edelmann, 2004). Gerð var rannsókn árið 2013 

sem var jafnframt sú fyrsta sem skoðaði börn staðgöngumæðra út frá sjónarhorni barnanna. 

Hún leiddi í ljós bæði erfiða og gefandi þætti sem börnin tengdu við ferlið. Algengast var að 

börnunum fannst erfitt að fá neikvæðar athugasemdir frá utanaðkomandi eða að halda 

sambandinu við barnið eftir að það fæðist. Hvað varðar gefandi þætti þá var algengast að 

mynda tengsl við barnið og að sjá móður sína hamingjusama að gefa líf. Það kom hinsvegar 

ekki fram hvort að staðgöngumæðurnar hafi sagt börnum sínum sannleikann um það hvort 

þær hafi notað sitt eigið egg. Útaf þessu er ekki hægt að vita nákvæmlega um hvernig líðan 

þeirra yrði en þessar niðurstöður gefa samt ágætis vísbendingu um þeirra viðhorf (Jadva og 

Imrie, 2013). Þær sem fá þóknun eyða ekki peningnum í sjálfar sig heldur í börnin sín, 

heimilið eða jafnvel gjafir fyrir ættingja sína. Ein af aðal ástæðunum sem þær nefndu fyrir 

þessu er að það sé leið til að bæta heimilislífið. Þær eru að fórna tíma með fjölskyldunni sinni 

til þess að sinna staðgöngumæðrunarhlutverkinu. Makinn þeirra er einnig tilneyddur til þess 

að gera ýmsar málamiðlanir sem er bein afleiðing af ferlinu (Ragoné, 1996). Ein rannsókn 
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eftir van den Akker (2003) varpaði ljósi á áhyggjur maka staðgöngumæðranna. Makar 

hefðbundinna staðgöngumæðra nefndu helst að þeir væru hræddir um að hún myndi vilja 

halda barninu þegar það kæmi í heiminn eða að þær gætu ekki stjórnað tilfinningum sínum 

sem fylgja meðgöngunni. Makar staðgöngumæðra að fullu nefndu aðalega þær áhyggjur að 

verðandi móðirin myndi ekki taka við barninu þegar að því kæmi. Það virtist ekki skipta þá 

máli hvort að barnið hefði erfðafræðileg tengsl við staðgöngumóðurina (van den Akker, 

2003).  

 Í íslenskum lögum segir að börn sem fædd eru af staðgöngumóður eiga réttinn á að 

vita það um leið og þau öðlast þroska til að skilja (Þingskjal 245-229). Staðgöngumæður hafa 

sínar eigin skoðanir á því hvort það eigi að segja börnunum frá uppruna sínum. Ein rannsókn 

leiddi í ljós að fjórðungur staðgöngumæðra var ekki viss eða fannst að ákvörðunin væri ekki 

þeirra að taka. Hinar voru allar á þeirri skoðun að barnið ætti réttinn á því að vita upprunann 

sinn (Jadva o.fl., 2003). Önnur rannsókn sýndi fram á að allar staðgöngumæðurnar ásamt 

mökum þeirra og verðandi foreldrum voru sammála um að börnin áttu rétt á því að vita 

uppruna sinn. Nokkrar þeirra bættu við svar sitt að þrátt fyrir þeirra skoðun væri 

lokaákvörðunin um að segja barninu frá algjörlega undir verðandi foreldrum komin (Blyth, 

1994). Þetta styður það sem fram hefur komið um að staðgöngumæður líta almennt ekki á 

barnið sem sitt eigið heldur viðurkenna þær valdið og rétt verðandi foreldranna. Ekki kom 

fram í fyrrnefndum rannsóknum hvort að staðgöngumæðurnar hefðu verið erfðafræðilega 

skyldar barninu sem getið var svo óljóst er hvort að það hafi áhrif á skoðanir þeirra um 

upplýsingaskyldu gagnvart því. Margar af staðgöngumæðrunum leyfa sinni fjölskyldu að taka 

virkan þátt í ferlinu og telja að það auðveldi þeirra eigin börnum að skilja ferlið ef þær halda 

sambandinu við verðandi foreldrana (van den Akker, 2007a).  

 

Gagnrýni á rannsóknir 

Hjá sumum fræðimönnum ríkir tortryggni um réttmæti niðurstaðna þar sem því er haldið 

fram að rannsakendur reyni að viðhalda fyrirfram ákveðnum hugmyndum um 

staðgöngumæðrun og fara sumir rannsakendur það langt að endurtaka rannsóknir sínar til 

þess eins að fá sömu niðurstöður. Ein af þessum hugmyndum er að konur myndi sjálfkrafa 

tengsl við barnið útaf meðfæddu eðli sínu og að þær séu í mikilli afneitun um hvað þær hafi 

gert eða muni gera. Með því að ákveða að gerast barnshafandi í þeim tilgangi að afhenda 

barnið annarri móður, þá geti konan ekki talist eðlileg. Ef að rannsakendur komast að þeirri 

niðurstöðu að staðgöngumæður teljist ‘eðlilegar’ þá reyna sumir þeirra að finna útskýringu á 

því hvaða aðstæður fá konuna til þess að velja þessa óhefðbundnu leið. Aðrir fara jafnvel það 

langt að leita að skaðlegri ástæðu með því að skoða sérstaklega lífshætti hennar sem 
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mögulega skýringu. Vanalega finnast þessir þættir ekki í lífi hennar en í þeim fáu tilvikum þá 

leggja rannsakendur óþarfa áherslu á þessi tilvik (Teman, 2008).  

 Elly Teman (2008) gerði gagnrýnið mat á sálfélagslegum rannsóknum sem gerðar hafa 

verið á staðgöngumæðrum. Hún telur að sumir rannsakendur falli í þá gryfju að vera með 

fyrirfram ómeðvitaðar hugmyndir sem koma skýrt fram í rannsóknaraðferðum þeirra. Með 

þessu viðhaldast hefðbundnar hugmyndir um hvað telst náttúrulegt og eðlilegt þegar kemur 

að móðurinni og barnseignum. Rannsakendum getur með þessu yfirsést að skoða 

raunverulega reynslu og upplifun þeirra. Sumir rannsakendur virðast ekki vilja viðurkenna 

þær niðurstöður sem sýna fram á það að tengsl milli móður og barns geti verið háð eigin 

ákvörðun staðgöngumóðurinnar sem er meðvituð og að ákvörðunin sé ekki háð neinni 

meðfæddri tilhneigingu. Með þetta í huga er greinilegt að þónokkrir rannsakendur eru 

staðráðnir í því að finna eitthvað sem telst óeðlilegt eða öðruvísi í staðgöngumæðrum sem 

að geti stutt hugmyndir þeirra um að þær geri þetta ekki að fúsum og frjálsum vilja (Teman, 

2008; Teman, 2010).  
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Niðurstöður 

Það virðist ríkja almennt viðhorf um að helsta hvöt staðgöngumæðra sé þóknun. Niðurstöður 

rannsókna sýna fram á að þær telji barnið vera gjöf og þrátt fyrir þóknun að einhverju tagi, sé 

það í flestum tilfellum ekki eina ástæðan fyrir ákvörðunartöku þeirra heldur ein af þeim. 

Helstu ástæður sem staðgöngumæður nefndu í flestum rannsóknunum eru eftirfarandi; vilja 

hjálpa öðrum að upplifa gleðina bakvið foreldrahlutverkið, auka sjálfsálit sitt, upplifa 

hamingjuna sem þær hljóta af meðgöngunni og að geta gefið ómetanlega gjöf. Niðurstöður 

gáfu til kynna að áhyggjur séu um fyrirfram ákveðnar hugmyndir rannsakenda og þannig geti 

þeim yfirsést að skoða raunverulega upplifun staðgöngumæðra. Einnig hafa rannsakendur og 

fræðimenn áhyggjur af því að frásagnir staðgöngumæðra séu það svipaðar að það hljóti að 

vera undirliggjandi hvatir sem þær nefna ekki til að standast félagslega viðurkenningu. 

Rannsóknir á staðgöngumæðrum virðast ekki sýna fram á neinn marktækan sálfræðilegan 

mun milli þeirra kvenna sem ákveða að taka þóknun fyrir og þeirra sem gerast 

staðgöngumæður af fórnfýsi. Eini munurinn sem fannst þeirra á milli var hugmyndafræðin 

um móðurina þar sem hefðbundnar staðgöngumæður lögðu litla eða enga áherslu á 

erfðafræðileg tengsl við barnið en fullar staðgöngumæður leituðu í hefðbundnari skilning á 

móðurinni. Það kom í ljós að staðgöngumæður kunna að meta sambandið sem myndast milli 

þeirra og verðandi foreldra þrátt fyrir að þær hafi misjafnar væntingar til sambandsins. Það 

virðist vera rauður þráður í frásögnum staðgöngumæðra að þær séu fullfærar um að taka 

meðvitaða ákvörðun að tengjast ekki barninu sem þær eru að ganga með fyrir aðra móður. 

Þær séu þannig að neita meðfædda eðlinu sem er gegnumgangandi skilningur á móðurinni – 

náttúrulega eðlið sem konan býr yfir eða öðlast þegar hún verður móðir. Hvað varðar 

móðurhlutverkið, þá er hugmyndafræðin langoftast að leggja áhersluna á það sem 

mikilvægan hluta og grundvallarþátt í konum. Það eru þó flestir fræðimenn á þeirri skoðun 

að það sem skiptir mestu máli við móðurhlutverkið er að sinna skyldum sínum og ábyrgðinni 

sem er að annast barnið. Frásagnir kvenna sem annaðhvort gátu ekki átt barn eða tóku þá 

ákvörðun að verða ekki móðir, sýndu fram á að samfélög telja þær skorta þetta náttúrulega 

móðureðli og með því eru þær brennimerktar. Það er jafnframt vinsælt að tengja 

móðurhlutverkið við kvenleika sem konurnar telja ekki sanngjarnt þeim sem eru ekki mæður.  
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Lokaorð 

Ég hafði þá persónulegu skoðun um staðgöngumæðrun í byrjun skrifa að það ætti 

tvímælalaust að lögleiða hana hér á Íslandi. Hugmyndin var sú að fyrst tæknin er möguleg, þá 

ætti að leyfa konum að hafa réttinn til þess að ráða yfir sínum eigin líkama. Þegar ég fór 

síðan að rýna í rannsóknir sem einblíndu á frásagnir staðgöngumæðra og hugmyndir kvenna 

almennt um móðurhlutverkið, þá átti ég erfiðara með að alhæfa um hversu einfalt ferlið er í 

raun og veru. Hvernig staðgöngumæður undirbúa sig andlega og líkamlega sýnir styrk og 

metnað sem kom mér verulega á óvart. Þegar leið á ritgerðarskrifin breyttist skoðun mín 

töluvert og hlutirnir fóru að virðast mun flóknari. Þar sem ég er sjálf móðir, þá átti ég erfitt 

með að lesa um hversu mikla áherslu fræðimenn setja í þætti móðurhlutverksins sem ég 

hafði sjálf ekki einu sinni pælt í áður en ég átti son minn. Ég get að sjálfsögðu ekki sett mig í 

spor þeirra kvenna sem geta af einhverjum ástæðum ekki átt börn án aðstoðar og heldur 

ekki í spor þeirra sem ákveða að gerast ekki mæður. Ég get eingöngu ímyndað mér hversu 

erfitt það getur reynst að vilja notast við staðgöngumæðrun en geta það ekki. Sjálf gæti ég 

ekki gerst staðgöngumóðir af persónulegum ástæðum sem þarf ekki að fara út í hér. Samt 

sem áður styð ég staðgöngumæður að fullu og ber ómælda virðingu fyrir þeirri gjöf sem þær 

svo góðfúslega gefa til annarra mæðra. 
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