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Summary 

Sweden does not allow surrogate motherhood though it is not forbidden for 

Swedish citizens to go abroad to carry out a surrogate process. 

 

There are no regulations for what happens when children conceived through 

a surrogate abroad arrive in Sweden. 

There are often problems linked to the process of determining who should 

be regarded as parent of the child in accordance with Swedish law, and the 

process for determining who is legal parent of the child can take up to a year 

to complete 

 

During this period, is the child in a vulnerable position as Swedish 

legislation identifies the child's parent as the one responsible for the care 

and well-being of the child. 

This paper aims to clarify the Swedish concept of parenthood and some of 

the rights and obligations linked to this. The ambiguity of the concept shows 

a need to clarify the meaning of the term parent, for example when used in 

legislation  

 

I also try to examine how the lack of regulation surrounding these children 

is consistent with the commitments made by Sweden with the ratification of 

the UN Convention on the Rights of the Child. 

 

The results of this study are such that I find it hard to understand why there 

is still no regulation in this area. It turned out that children originated 

through surrogates abroad are largely without rights from the moment they 

arrive in Sweden up until the legal parenthood has been established in 

accordance with Swedish law. 
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Sammanfattning 

Sverige tillåter inte surrogatmoderskap men det är inte förbjudet för svenska 

medborgare att åka utomlands för att genomföra en surrogatprocess.  

Det saknas reglering för vad som gäller då barn som tillkommit genom 

surrogat i utlandet anländer till Sverige.  

Ofta tillstöter problem då det ska fastställas vem som i juridisk mening ska 

anses vara barnets förälder och processen för att fastställa föräldraskapet kan 

ta upp till ett år att slutföra. Under denna period befinner sig barnet i en 

utsatt situation då svensk lagstiftning utpekar barnets förälder som ansvarig 

för dess omvårdnad och välbefinnande.  

 

Denna uppsats syftar till att klargöra föräldrabegreppet och några av de 

rättigheter och skyldigheter som är knutna till detta. Termen förälder är 

mångtydig och det visar sig vara viktigt att tydliggöra vad som menas då 

den används i exempelvis lagtext.  

 

Jag försöker även granska hur den svenska bristen på reglering kring dessa 

barn stämmer överens med de åtaganden Sverige gjort i och med 

ratificeringen av FN:s konvention om barnets rättigheter. 

 

Resultaten av denna studie gör att jag har svårt att förstå varför det ännu inte 

finns någon reglering på området. Detta då det visat sig att barn tillkomna 

genom surrogat i utlandet i stort sett är rättslösa från den stund de anländer 

till Sverige fram till att det juridiska föräldraskapet blivit fastställt i enlighet 

med svensk lag. 
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1 Inledning 

Barn födda utomlands av en surrogatmoder saknar rättsligt skydd då de 

kommer till Sverige för att bo här. Detta påstående fick jag höra i våras och 

det väckte genast mitt intresse. Jag tänkte först att det måste röra sig om ett 

missförstånd – det kan väl inte vara så att ett barn står utan skydd i Sverige 

enkom för att förhållandena kring dess tillkomst skiljer sig från vad vi är 

vana vid? 

 

Jag var medveten om att surrogatmoderskap inte är tillåtet i Sverige, men att 

regleringen inte omfattar de fall då processen surrogatmoderskap genomförs 

utomlands och barnet därefter förs till landet. Att detta förekommer är väl 

känt även om uppgifterna går isär gällande antalet barn som föds till 

svenska föräldrar via surrogat. Enligt en artikel publicerad på metro.se i 

november 2014 visar uppgifter från Migrationsverket att det i Sverige 2014 

levde ett hundratal barn födda via surrogat.
1
 Enligt surrogat.info ska statistik 

från Sveriges ambassad i New Delhi visa att det under 2013 bara i Indien 

föddes ungefär ett barn i veckan till svenska föräldrar.
2
 Detta pekar på att 

det fortfarande föds barn utomlands i syfte att de efter födelsen ska få 

svenska föräldrar och få hemvist i Sverige. Bristen på reglering kring dessa 

barn och vad som gäller vid deras ankomst till Sverige kan resultera i att 

barnen när de anländer står utan vårdnadshavare i landet i flera månader.
3
 

Att ett barn kan komma att stå utan vårdnadshavare under en längre period 

är problematiskt, främst vad gäller barnets trygghet. Min avsikt är att i 

denna uppsats försöka klargöra några av de problem som kan uppstå till 

följd av de svårigheter som uppstår i samband med att föräldraskap ska 

fastställas för barnen.  

 

                                                 
1
 Metro.se 2015 

2
 Surrogat.info 2015 

3
 Gazett 2011 
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1.1 Problemformulering 

Min undran var varför dessa barn är så oskyddade – och svaret förbryllade 

mig. Att de barn som fötts av surrogatmödrar saknar vissa former av rättsligt 

skydd då de anländer till Sverige beror på att barnets tilltänkta föräldrar, det 

vill säga den eller de personer som initierat surrogatprocessen – de tilltänkta 

föräldrarna till barnet, juridiskt sätt inte är dess föräldrar. Så är även fallet då 

den tilltänkta fadern är genetisk fader till barnet, vilket jag fann märkligt. 

Vad innebär lagstiftningen, eller bristen på lagstiftning, för de barn bosatta i 

Sverige som kommit till via surrogatmoderskap? 

1.2 Syfte 

Syftet med denna kandidatuppsats är att ta reda på vad svensk lagstiftning – 

eller kanske bristen på lagstiftning/reglering – avseende surrogatmoderskap 

innebär för barn bosatta i Sverige som tillkommit via surrogatmoderskap i 

utlandet. 

 

Frågeställningar 

De frågeställningar jag kommer att utgå ifrån är följande: 

 Vad innebär föräldraskap – vem är förälder och när? 

 Vad innebär det för barnet att bo i ett land där det rättsligt sätt inte har 

några föräldrar – och är detta förenligt med Sveriges åtaganden enligt 

barnkonventionen? 

 

1.3 Avgränsningar 

Surrogatmoderskap kan gå till på olika vis och jag har valt att begränsa mig 

till att behandla de fall då den tilltänkta fadern även är barnets genetiska 

fader. I syfte att inte komplicera frågan alltför mycket har jag även utgått 

från vad jag uppfattat som en av de vanligaste situationerna vid 

surrogatarrangemang. Detta innebär att jag utgår från att de tilltänkta 
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föräldrarna är ett gift heterosexuellt par, då detta är ett krav för att få initiera 

en surrogatprocess i vissa länder. Jag har valt att titta på den svenska 

lagstiftningen utifrån barnets bästa så som det beskrivs i FN:s konvention 

om barnets rättigheter då konventionen undertecknats av flertalet av 

världens stater. 

 

 De problem som kan uppstå då lagstiftningen inte täcker den situation då ett 

barn tillkommit via surrogatarrangemang är många. Jag har av 

utrymmesskäl valt att begränsa mig till frågor om medborgarskap och några 

av de förmåner som tillkommer föräldrar. Medborgarskapsregleringen 

kändes som ett naturligt val eftersom en mängd rättigheter och skyldigheter 

är knutna till medborgarskapet. Valet av förmånsreglerna framstod också 

som relevant då åtminstone två av dessa är av stor betydelse den första tiden 

i ett barns liv, eftersom de möjliggör för en förälder att stanna hemma för att 

ge barnet nödvändig omvårdnad. 

 

1.4 Metod och material 

Jag har valt att utgå från vad svensk lagstiftning stadgar om föräldraskap 

och vad som knyts till detta. När väl detta klargjorts hoppas jag kunna 

närmare undersöka om svensk lagstiftning på de utvalda områdena räcker 

till för att erbjuda barn födda genom surrogat i utlandet samma skydd och 

möjligheter som barn födda inom landet. För att uppnå mitt syfte avser jag 

att granska befintlig lagstiftning för att se hur reglernas ordalydelse påverkar 

barn födda genom surrogat i utlandet samt att granska om Sverige genom 

befintlig lagstiftning lever upp till sina åtaganden enligt barnkonventionen.  

 

Då mitt syfte är att beskriva gällande rätt och vad denna får för 

konsekvenser för den som inte omfattas av regleringen har jag 

huvudsakligen använt mig av rättsdogmatisk metod för att fastställa 

gällande rätt med hjälp av rättskälleläran och sedan kritiskt granska denna ur 

ett barnets bästa perspektiv. 
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I ett betänkande anser Socialutskottet det vara av vikt att frågan om hur barn 

tillkomna genom surrogat och deras rättsliga ställning påverkas av bristen 

på reglering i Sverige.
4
 Regeringen gav efter ett beslut 2013 en särskild 

utredare i uppdrag att inleda en utredning som bland annat ska se över 

möjligheterna för att tillåta surrogatmoderskap i Sverige. Inom ramen för 

detta uppdrag ingår även att undersöka om det föreligger ett behov av 

särskilda regler för de barn som tillkommit genom surrogat utomlands.
5
 

Utredningen skulle redovisas den 24 juni 2015 men denna tidpunkt har 

senarelagts till den 15 december 2015.
6
 Då regeringen ansett det aktuellt att 

utreda frågan bör det föreligga ett behov av att se över vilka problem bristen 

på reglering kan orsaka. För att utröna vilka problem som kan tillstöta på de 

valda områdena har jag främst använt mig av relevant lagtext och dess 

förarbeten.  

 

Mitt material har till största del bestått av den lagstiftning som finns på de 

granskade områdena samt relevanta förarbeten. Då lagtext och förarbeten 

inte räckt till för att klargöra vissa frågor rörande medborgarskap har jag 

även haft mailkontakt med Migrationsverket.  

 

Jag har för att förklara vissa begrepp kopplade till surrogatmoderskap samt 

föräldraskap och fastställandet av detta tagit hjälp av doktrin, en SOU och 

en rapport från Statens medicinsk-etiska råd. För att få en överblick av hur 

problemen kring fastställande av faderskap och vårdnad i Sverige ser ut har 

jag tagit hjälp av ett antal artiklar samt ett beslut från JO. Information har 

även hämtats från Sveriges Ambassad i New Delhis hemsida. 
7
 

 

                                                 
4
 Bet. 2011/12:SoU26 s.14 

5
 Dir. 2013:70 s.1 

6
 Dir. 2014:142 s.1 

7
 SwedenAbroad, 2015a. 
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1.5 Forskningsläge 

För närvarande pågår en av regeringen tillsatt utredning, Utredningen om 

utökade möjligheter till behandling av ofrivillig barnlöshet, i uppdraget 

ingår att ta ställning till om det finns ett behov av särskilda regler för barn 

födda via surrogat utomlands. Utredningen tillsattes efter att det 

uppmärksammats att avsaknaden av reglering kan komma att inverka 

negativt på dessa barns rättsliga ställning.
8
 

 

1.6 Uppsatsens disposition 

Uppsatsen inleds med en förklaring av begreppet förälder och vad som 

gäller då juridiskt föräldraskap ska fastställas enligt svensk lag samt en 

förklaring av vad som menas med surrogatmoderskap. Efter detta följer en 

kort redogörelse för socialnämnds utredningsskyldighet då juridiskt 

faderskap ska fastställas. Vidare presenteras en artikel samt ett beslut från 

JO som visar på de svårigheter som kan uppstå då barn födda via surrogat i 

utlandet anländer till Sverige och svenska myndigheter ska försöka utreda 

vem som är barnens föräldrar. Efter en presentation av några av barnets 

rättigheter enligt barnkonventionen och föräldrabalken presenteras de valda 

rättsområdena och den problematik som hör samman med dessa. 

 

 

 

 

 

 
                                                 
8
 Bet. 2011/12:SoU26 s.14 
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2 Resultat och analys 

 

2.1 Föräldraskap  

Föräldraskap är ett begrepp som kan ha olika innebörd beroende på hur och 

när det används. Jag ska här omnämna fyra varianter – biologiskt-, 

genetiskt-, socialt- och juridiskt föräldraskap. Även om det finns olika typer 

av föräldraskap är det oftast samma personer som är föräldrar i samtliga 

bemärkelser.  

 

Biologiskt föräldraskap 

Gällande biologiskt och genetiskt föräldraskap kommer jag att utgå från den 

terminologi som används i SOU 2007:003 Föräldraskap vid assisterad 

befruktning. Som biologisk förälder räknas den kvinna som föder barnet
9
, 

ett barn kan därför per definiton endast ha en biologisk förälder.  

Genetiskt föräldraskap 

Genetisk förälder definieras som den person som bidrar till barnets 

uppkomst med sina spermier eller ägg, av detta följer att det genetiska 

föräldraskapet delas av två personer.
10

  

Socialt föräldraskap 

Det sociala föräldraskapet, så som jag använder begreppet, utövas av den 

som vårdar och fostrar barnet. Utövandet av detta föräldraskap blir viktigt 

för att skapa trygghet hos barnet, framförallt genom att möjliggöra 

emotionell anknytning mellan barn och förälder.  

Juridiskt föräldraskap 

Det juridiska föräldraskapet skapas genom att lagen pekar ut en viss person 

som förälder till ett barn. Till det juridiska föräldraskapet knyts det ansvar 

för barnets välmående som lagstiftaren ålägger en förälder.  

 

                                                 
9
 SOU 2007:003 s.12 

10
 Ibid. 
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Att vara förälder kan alltså innebära olika saker, jag har här valt att fokusera 

på det juridiska föräldraskapet då jag upptäckt att detta vållar vissa 

svårigheter i samband med så kallade surrogatarrangemang.  

 

Jag kommer även att använda mig av termen tilltänkt förälder. Detta är inte 

en typ av föräldraskap utan används för att beskriva den ”beställande” 

parten i ett surrogatarrangemang. Det rör sig alltså här om en person som 

enligt avtal med surrogatmodern ska bli förälder till barnet efter födelsen. 

Termen används även på detta sätt i den rapport från Statens medicinsk-

etiska råd som jag använt som litteratur.
11

  

 

2.2 Fastställande av föräldraskap 

Vem som juridiskt sett ska anses vara ett barns förälder är för det mesta en 

okomplicerad fråga. Fastställande av föräldraskapet är dock av stor vikt då 

en mängd rättigheter och skyldigheter är kopplat till detta.  

 

Frågan om fastställande av moderskap var tidigare oreglerad i svensk rätt, 

man utgick endast från en gammal romersk sats, mater semper certa est (det 

är alltid säkert vem som är moder).
12

 I samband med att äggdonation tilläts i 

Sverige 2002 infördes dock nya regler i föräldrabalken för att klargöra vad 

som gäller då en kvinna föder ett barn som tillkommit med hjälp av ett ägg 

från en annan kvinna.
13

 Fortfarande gäller enligt svensk rätt att, oavsett hur 

barnet kommit till, den kvinna som föder barnet anses vara dess moder, 

detta finns numera reglerat i föräldrabalken (1 kap. 7§ FB) genom 

lagändring (SFS 2002:251) som trädde i kraft 2003.  

 

Vem som ska anses vara ett barns fader regleras även det i föräldrabalken 

men i detta fall anses det inte vara lika säkert vem som är förälder. Är 

modern gift presumeras hennes make vara barnets fader, rätten ska dock 

                                                 
11

 Smer 2013:1 
12

 Saldeen s.48 
13

 Ibid. 
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förklara att maken inte är fader om sannolika skäl föreligger för att så inte är 

fallet. Om modern är ogift eller hennes make av rätten förklarats inte vara 

barnets fader stadgas att faderskapet ska fastställas genom dom eller 

bekräftelse. 

 

Bekräftelse av faderskap ska ske skriftligen och för dess giltighet krävs att 

den bevittnas av två personer. Bekräftelsen ska senare godkännas av modern 

men även av socialnämnden som endast får lämna sitt godkännande om det 

kan antas att mannen är barnets fader. Varken förarbeten eller 

lagkommentar stadgar något om vad detta antagande ska grundas på.  

I de fall faderskapspresumtion inte föreligger åligger det socialnämnden att 

försöka utreda faderskapet. Denna utredningsskyldighet är relativt 

omfattande, nämnden uppmanas exempelvis att om möjligt verka för att 

blodundersökning genomförs på modern, barnet samt den möjliga fadern. 

Då ett faderskap fastställes genom dom ska det vara utrett genom genetisk 

undersökning, eller i fall då detta inte låter sig göras på annat sätt kunna 

anses utrett att mannen är barnets fader.  

 

Föräldrabalken reglerar även vad som gäller vid adoption vilket är tämligen 

okomplicerat då lagen stadgar att adoptanten, och inte de biologiska 

föräldrarna, är att se som barnets förälder i rättslig mening (4 kap. 8§ FB).  

 

Att det anses vara av vikt att föräldraskapet till ett barn klargörs kan ha flera 

anledningar. Det genetiska föräldraskapet är av vikt, inte bara för att det kan 

vara viktigt för en person att känna till sitt ursprung av rent psykologiska 

skäl, det kan även vara av betydelse att veta ifall de genetiska föräldrarna 

bär på ärftliga åkommor. Beträffande det juridiska föräldraskapet är detta 

knutet till en mängd rättigheter och skyldigheter, bland annat en skyldighet 

att vårda och försörja barnet vilket är av yttersta vikt för barnets 

välbefinnande.  
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2.3 Surrogatmoderskap 

För att ge en förklaring till vad surrogatmoderskap innebär har jag utgått 

från den terminologi och de förklaringar som står att finna i en rapport 

angående etiska aspekter av assisterad befruktning som framtagits av 

Statens medicinsk-etiska råd. Surrogatmoderskap innebär att en kvinna blir 

gravid med den uttalade avsikten att efter barnets födelse lämna barnet 

vidare till någon som inte själv kan eller vill bära och föda ett barn.
14

  

 

Ett surrogatmoderskap kan vara partiellt eller fullständigt. Vid ett partiellt 

surrogatmoderskap befruktas surrogatmoderns egna ägg genom 

insemination, vid partiellt surrogatmoderskap blir surrogatmodern alltså 

både biologisk och genetisk förälder till barnet.
15

 Vid fullständigt 

surrogatmoderskap förs ett befruktat ägg in i surrogatmoderns livmoder, det 

ägg och de spermier som används kan komma från de tilltänkta föräldrarna 

eller donatorer.
16

 Detta innebär att surrogatmodern blir biologisk men inte 

genetisk förälder till barnet.  

 

Jag kommer att utgå från att spermierna som används kommer från den 

tilltänkta fadern, även om det förekommer att donator används. Detta för att 

det saknas utrymme inom ramen för denna uppgift att utreda vad som gäller 

då båda de tilltänkta föräldrarna saknar genetisk koppling till barnet.  

 

Surrogatmoderskap kan även delas upp i altruistiska och kommersiella.  

Vid ett altruistiskt surrogatmoderskap utgår ingen ersättning till 

surrogatmodern utöver vad som behövs för att täcka eventuella kostnader 

direkt kopplade till graviditeten. Kommersiellt surrogatmoderskap innebär 

att surrogatmodern mot ekonomisk ersättning bär och föder ett barn åt 

någon annan. Då barnets ställning i Sverige inte påverkas av huruvida 

                                                 
14

 Smer 2013:1 s.154 
15

 Smer 2013:1 s.155 
16

 Ibid. 
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surrogatmodern agerat med vinstsyfte kommer dessa inte att förklaras 

närmare här.
17

 

Surrogatmoderskap är inte tillåtet enligt svensk rätt, det finns inget 

uttryckligt förbud men det framgår av lagen (2006:351) om genetisk 

integritet mm. att förfarandet inte är tillåtet. Surrogatmoderskap tas upp i 

förarbetena till lagen och regeringens mening är att surrogatmoderskap inte 

ska tillåtas då det enligt denna inte kan anses etiskt försvarbart.
18

 Lagen 

specificerar vad som är tillåtet gällande insemination och befruktning 

utanför kroppen och tillåter endast förfarande som sker enligt de villkor som 

uppställs i regleringen.  

 

2.4 Socialnämnds utredningsskyldighet 

Frågan om det juridiska föräldraskapet skapar uppenbarligen vissa 

svårigheter för berörd socialnämnd när barnen väl anländer till Sverige. 

Enligt föräldrabalkens andra kapitel har socialnämnden en skyldighet att 

försöka utreda och fastställa faderskapet om modern var ogift (2 kap. 1§). 

Socialnämnden ska enligt lagen inhämta uppgifter från modern och andra 

personer som kan lämna uppgifter av betydelse för utredningen (2 kap. 4§). 

Att inhämta uppgifter från modern kan i det här fallet betyda att 

socialnämnden måste spåra upp och intervjua en kvinna i exempelvis Indien 

vilket lär kräva både tid och resurser. Denna bestämmelse bidrar till att ett 

fastställande av faderskap i samband med surrogatarrangemang kan ta 

väldigt lång tid.  

 

I en artikel på svt.se
19

 från 2011 berörs problematiken kring den svenska 

lagstiftningen då barn födda genom surrogat i utlandet anländer till Sverige. 

Svårigheter tillstöter då det juridiska föräldraskapet ska fastställas då 

processen kan ta lång tid – i artikeln nämns att det i flera fall tagit flera 

månader och ibland upp till ett år. Eftersom svensk lag pekar ut den 

                                                 
17

 Smer 2013:1 s.156 
18

 Prop. 2001/02:89 s.55 
19

 Gazett 2011 
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biologiska modern som förälder finns det ingen vårdnadshavare för barnet i 

Sverige. Författaren tar upp Indien som exempel på en stat vars lagstiftning 

tillåter en kvinna att avsäga sig både moderskap och vårdnad redan under 

graviditeten och att detta oftast sker då en kvinna anlitas som 

surrogatmoder. 

 

 Svensk lag har inget system för erkännande av utländska 

moderskapsregleringar som skiljer sig från den svenska. Erkännande av 

utländska faderskapsavgöranden regleras i Lag (1985:367) om 

internationella faderskapsfrågor och ett faderskap fastställt enligt annat 

lands lag kan enligt denna lag bli giltigt i Sverige. Motsvarighet saknas för 

moderskap vilket leder till att svenska myndigheter endast kan utgå från 

svensk rätt gällande det juridiska moderskapet. 

 

 

Justitieombudsmännens ämbetsberättelse 

Socialnämnden i Helsingborgs kommun kritiserades av JO för sin hantering 

av ett ärende där nämnden godkänt ett avtal om vårdnad mellan en svensk 

man och en indisk kvinna som agerat surrogatmoder och fött två barn åt 

mannen. Detta utan att nämnden hade underlag för att mannen var att 

betrakta som far till barnen enligt indisk rätt eller att faderskapet fastställts i 

enlighet med svensk rätt. Socialnämnden grundade visserligen sin 

bedömning på faderskapshandlingar som mannen medtagit från Indien, 

däribland en DNA-analys som visade att mannen med 99,9% säkerhet var 

barnens genetiska fader.
20

  

 

Lag (1985:367) om internationella faderskapsfrågor lämnar visst utrymme 

för den tilltänkta fadern att få faderskapet fastställt i det land där barnet föds, 

på ett sådant sätt att fastställelsen blir giltig i Sverige. Denna möjlighet 

ligger främst i 7 och 8§§ vilka reglerar fastställelse av faderskap genom 

utländsk domstols avgörande eller bekräftelse av faderskap i enlighet med 

utländsk lag. För att dessa regler ska bli aktuella krävs dock att det land i 

                                                 
20
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vilket barnet föds har lagstiftat fastställande av faderskap genom bekräftelse 

eller domstolsavgörande.   

 

Då socialnämnden i Helsingborgs kommun godkänt avtalet om vårdnad 

registrerades mannen av skatteverket som barnens vårdnadshavare, 

myndigheten godkände dock ej faderskapshandlingarna varför mannen inte 

registrerades som barnens fader. Socialnämnden väckte efter detta talan vid 

tingsrätten för att få faderskapet fastställt vilket skedde genom tingsrättens 

dom.  

 

Den egentliga anledningen till att JO intresserat sig för fallet tycks vara att 

socialnämnden saknat laglig grund för att godkänna avtalet om vårdnad på 

grund av att faderskapet inte fastställts. Problemet var här att den regel i 

Föräldrabalken som reglerar vårdnadsavtal (6 kap. 6§) tydligt stadgar att ett 

avtal om vårdnad får ingås mellan barnets föräldrar. Eftersom mannen vid 

tidpunkten för avtalet och socialnämndens godkännande av detta ännu inte 

fått faderskapet fastställt i enlighet med gällande rätt saknade 

socialnämnden laglig möjlighet att godkänna avtalet.  

JO uttrycker dock förståelse för nämndens beslut som verkar ha utgått från 

barnets bästa. Nämnden försökte tillgodose barnens behov av en försörjare 

med rätt och möjlighet att fatta sådana beslut rörande barnen som endast 

tillkommer föräldrar eller annan vårdnadshavare.
21

 

 

2.5 Barnkonventionen 

”Barnkonventionen är ett rättsligt bindande internationellt avtal som slår fast 

att barn är individer med egna rättigheter, inte föräldrars eller andra vuxnas 

ägodelar.” 
22

 

                                                 
21

 Ibid. 
22

 https://unicef.se/barnkonventionen 
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Då Sverige år 1990 ratificerade FN:s konvention om barnets rättigheter 

förband staten sig att tillse att dess lagar och regleringar överensstämmer 

med konventionen. Följande artiklar är av särskild vikt för denna 

framställning och kommer därför att presenteras under denna rubrik. Artikel 

3 i konventionen stadgar att hänsyn ska tas till barnets bästa vid alla åtgärder 

som rör barn samt att staten ska säkerställa att barnet får den trygghet och 

omvårdnad som är nödvändig för dess välmående. I artikel 7 stadgas att 

barnet så långt det är möjligt ska vårdas av sina föräldrar. Genom Artikel 4 

förbinder sig de undertecknande staterna att genom administrativa, 

legislativa eller andra lämpliga åtgärder implementera de i konventionen 

uppräknade rättigheterna i sina nationella system.
23

  

 

Detta gör att det framstår som något märkligt att det saknas reglering för vad 

som gäller då barn födda av en surrogatmoder anländer till Sverige. 

Surrogatarrangemang är inte tillåtna i Sverige men då svenskar åker 

utomlands för att genomföra dessa med intention att återvända med barnen 

hade det varit på sin plats med ett regelverk som klargör hur berörda 

myndigheter ska gå tillväga. Den rådande bristen på reglering kan leda till 

att lika fall behandlas olika då det till stor del blir upp till den berörda 

myndigheten att själv besluta hur ärendet ska behandlas. 

 

2.6 Föräldrabalken 

Föräldrabalken stadgar att barn har rätt till omvårdnad, trygghet och god 

fostran (6 kap. 1§). Som ansvarig för att dessa barnets behov tillgodoses 

utpekas i barnets vårdnadshavare (6 kap. 2§ st.2).  

I lagen återfinns även regler om underhållsskyldighet, till exempel stadgas 

att föräldrarna ska svara för underhåll åt barnet (7 kap. 1§).  

Enligt Föräldrabalken har barn alltså rätt till omvårdnad, trygghet, god 

fostran samt ekonomiskt underhåll och det åligger föräldrarna att tillse att 

detta tillkommer barnet. Detta innebär att i de fall då ett barn som 

                                                 
23
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tillkommit genom surrogatarrangemang anländer till Sverige så står barnet 

utan någon som ansvarar för dess välfärd och trygghet fram tills 

föräldraskapet utretts och fastställts här i landet.  

 

Föräldrabalkens reglering stämmer väl överens med Sveriges åtaganden 

enligt barnkonventionen under förutsättning att det juridiska föräldraskapet 

fastställts och att den juridiska föräldern befinner sig i landet. Fastställande 

av faderskap för den tilltänkta fadern kan ta upp till ett år och under denna 

period saknar barnet i princip den trygghet som lagen eftersträvar att 

garantera andra barn här i landet.
24

  

 

 

 

2.7 Medborgarskap 

Medborgarskap är ett område som kan vara problematiskt vid 

surrogatarrangemang. Reglering kring svenskt medborgarskap står att finna 

i lagen (2001:82) om svenskt medborgarskap. Lagens inledande paragraf 

talar om innebörden av medborgarskapet. Det stadgas att medborgarskapet 

är något som förenar medborgarna och representerar det formella 

medlemskapet i det svenska samhället. Ovan sagda innebär att ett 

medborgarskap är av stor vikt för att en individ ska känna delaktighet och 

tillhörighet i det svenska samhället.  

 

Förvärvande av medborgarskap vid födelsen behandlas i lagens andra 

paragraf och denna stadgar att barnet förvärvar svenskt medborgarskap vid 

födelsen om en förälder till barnet är (alternativt var för den händelse att 

föräldern är avliden då barnet föds) svensk medborgare. Denna regel torde 

innebära att barn tillkomna genom surrogatarrangemang i många fall inte 

kan förvärva svenskt medborgarskap redan vid födelsen. Här kan istället 

reglerna i 7§ om förvärv av svenskt medborgarskap genom anmälan bli 

                                                 
24
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tillämpliga. Denna väg är dock inte helt oproblematisk då reglerna stadgar 

att anmälan ska göras av den som har vårdnad om barnet, barnet ska ha 

permanent uppehållstillstånd i Sverige samt att barnet ska ha hemvist i 

landet sedan tre år, alternativt två år om barnet är statslöst. Det innebär att 

de tilltänkta föräldrarna först måste ansöka om uppehållstillstånd för barnet 

för att sedan få faderskapet fastställt här i landet. Detta tillvägagångssätt kan 

bli aktuellt för föräldrar till barn födda via surrogat i exempelvis Indien 

enligt information från Sveriges ambassad i New Delhi.
25

  

 

Den situation som kan uppstå i samband med surrogatarrangemang 

omnämns inte i förarbetena.
26

 Det är därför något oklart hur barnets 

medborgarskap påverkas om en svensk medborgare fastställs som dess 

förälder ett antal månader efter födelsen. Ambassaden nämner dock på sin 

hemsida att Indien infört ny reglering angående surrogatmoderskap. Den 

nya regleringen innebär bland annat att en surrogatprocess inte får påbörjas 

om de tilltänkta föräldrarna inte kan visa upp ett intyg från hemlandets 

ambassad eller utrikesförvaltning som säger att landet erkänner 

surrogatarrangemang. Vidare måste intyget stadga att barnet kommer att 

tillåtas att resa in i landet som de tilltänkta föräldrarnas biologiska barn. 

Eftersom surrogatarrangemang inte är tillåtna i Sverige kan inga sådana 

dokument utdelas vilket innebär att svenska medborgare för tillfället är 

förhindrade att inleda surrogatprocesser i Indien.
27

  

 

Jag har i ett mail till Migrationsverket förhört mig om hur dessa ärenden 

hanteras, svaret kom dock så pass sent att svaren på mina följdfrågor inte 

kommer hinna föras in i denna text.
28

 Det svar jag fick var att ett barn med 

svensk fader automatiskt förvärvar medborgarskap vid födelsen och att 

samordningsnummer kan rekvireras från Skatteverket eller svenska 

ambassaden i det land barnet föds. Barnet ska alltså förvärva svenskt 

medborgarskap om fadern kan uppvisa dokumentation som visar att han är 

                                                 
25

 SwedenAbroad 2015b 
26

 prop. 2013/14:143 
27

 SwedenAbroad 2015b 
28

 Emelie Eriksson Beslutsfattare, Migrationsverket, Medborgarskapsenheten, e-post den 

20/5 2015 
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fader till barnet. Det är för mig fortfarande något oklart vad detta innebär 

samt vilka krav som ställs på den dokumentation fadern förväntas visa upp.  

 

I svaret från Migrationsverket står att uppvisande av dokumentation som 

visar faderskapet krävs för att få ett samordningsnummer vilket krävs för att 

barnet ska kunna få ett svenskt pass. Det står vidare att fadern efter 

ankomsten till Sverige måste ansöka hos tingsrätt om svensk vårdnad för 

barnet vilket inte borde vara nödvändigt om dokumentationen uppfyller de 

krav som stadgas i lagen (1985:367) om internationella faderskapsfrågor. 

Uppfylls dessa krav godkänns faderskapet enligt svensk rätt och fadern ska 

inte behöva vända sig till tingsrätt för att få vårdnad om barnet då han 

genom ett avtal med surrogatmodern kan få ensam vårdnad (6 kap. 6§ FB). 

Uppfyller dokumentationen inte de lagstadgade kraven kan mannen inte 

betraktas som fader enligt svensk rätt och kommer då bli tvungen att få 

faderskapet fastställt genom dom i svensk domstol. Det verkar dock enligt 

det svar jag fick som att det svenska medborgarskapet följer föräldraskapet 

vilket i så fall innebär att barnet förvärvar medborgarskap i samband med att 

det juridiska föräldraskapet fastställs.  

 

En ändring av lagen (2001:82) om svenskt medborgarskap som trädde ikraft 

1 april 2015 innebär att ett barn automatiskt förvärvar svenskt 

medborgarskap från en fader som är svensk medborgare i och med att 

faderskapet fastställs. Detta förenklar processen kring de barn som föds i 

länder vars system för fastställande av faderskap överensstämmer med de 

krav som ställs i lagen (1985:367) om internationella faderskapsfrågor. 

 

 

2.8 Förmåner 

I Sverige finns ett system som är menat att underlätta för föräldrar som 

ålagts att tillgodose barns behov som de beskrivs i 6 kap. 1§ FB.  

Några av dessa förmåner är föräldraledighet, barnbidrag och 

föräldrapenning. Föräldraledighet är en förmån med stark koppling till 
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barnets välmående då väldigt små barn har ett stort omvårdnadsbehov. 

Reglering av förmånen återfinns i föräldraledighetslag (1995:584).  

Barnbidrag och föräldrapenning innebär ett ekonomiskt tillskott under 

barnets uppväxt samt ersättning i de fall en förälder stannar hemma från sitt 

arbete för att ta hand om barnet. Förmånerna regleras i 

socialförsäkringsbalken (2010:110).  

 

Barnkonventionen stadgar i Artikel 3.2 att staterna i sitt arbete för att 

garantera barnet den trygghet och omvårdnad som är nödvändig för dess 

välbefinnande ska ta hänsyn till eventuella rättigheter och skyldigheter som 

tillkommer barnets föräldrar eller vårdnadshavare. Nedanstående förmåner 

ska alltså beaktas vid en bedömning huruvida det svenska systemet kan 

garantera ett barns omvårdnad och trygghet. 

 

2.8.1 Föräldrapenning 

12 kap. 2§ SFB stadgar att rätten till föräldrapenning tillkommer en förälder 

som vårdar ett eller flera barn under tid som hen inte förvärvsarbetar, 

alternativt avstår från förvärvsarbete. Lagen uppställer också som krav att 

föräldern under denna tid till huvudsaklig del ska ha faktiskt vårdat barnet 

på det sätt som krävs med hänsyn till barnets ålder. 

 

Begreppet förälder orsakar svårigheter för de tilltänkta föräldrarna då de inte 

ryms in i begreppet så som det förklaras i socialförsäkringsbalken (11 kap. 

4-6§§ SFB) då detta begrepp utgår från en förälder i juridisk mening och 

utvidgar begreppet till att inbegripa personer med viss koppling till denna 

juridiska förälder. Föräldrabegreppet och svårigheten att få ett föräldraskap 

fastställt skapar alltså hinder vad gäller möjligheten till ersättning i form av 

föräldrapenning. Detta försvårar givetvis situationen för den som försöker 

vårda och fostra ett litet barn då det kan vara svårt att förena med 

förvärvsarbete. Föräldrapenning lämnas då en förälder som stannar hemma 

från sitt arbete för att vårda barnet.  
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Denna förmån gör det möjligt för en förälder att ge sitt barn den omvårdnad 

som lagen kräver utan att detta orsakar alltför stora inkomstbortfall. Så som 

regleringen ser ut verkar det som att de tilltänkta föräldrarna vid 

surrogatarrangemang inte får tillgång till denna förmån förrän föräldraskapet 

fastställts i enlighet med svensk rätt vilket kan dröja flera månader. 

 

2.8.2 Barnbidrag 

En annan ekonomisk förmån är barnbidraget som innebär ett tillskott på 

1050 kronor per månad och barn från och med månaden efter barnets 

födelse (15 kap. 3§ SFB). För att vara berättigad till barnbidrag krävs att 

både barnet och den som ska ta emot bidraget är försäkrade för barnbidrag 

(15 kap. 2§ och 16 kap. 2§ SFB). Kravet på försäkring är i sig inget problem 

då denna är en bosättningsbaserad förmån och en person alltså är försäkrad 

om hen anses bosatt i Sverige.  

 

Problem tillstöter dock vid en granskning av de regler som anger vem som 

är bidragsmottagare. Under förutsättning att barnet inte är myndigt eller gift, 

vilket inte blir aktuellt i detta fall, utpekas förälder eller vårdnadshavare som 

mottagare av bidraget, detta kan utläsas av 16 kap. 4-9§§ SFB. Återigen 

stöter de tilltänkta föräldrarna på problem kopplat till den process som krävs 

för att de i Sverige ska få status som föräldrar till barnet då ingen av dem 

kan kvalificera sig som bidragsmottagare förrän denna är avslutad. Denna 

process kan som tidigare nämnts pågå under flera månader.  

 

Det uteblivna barnbidraget är troligtvis inte ett lika stort problem för 

familjerna som det som följer av de tidigare beskrivna svårigheterna 

kopplade till föräldrapenningen. Även om så är fallet blir resultatet likväl att 

ett bidrag menat att underlätta ett barns omvårdnad uteblir trots att barnet 

befinner sig i landet och familjen troligtvis inte har ett mindre behov av 

bidraget än andra familjer. 
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2.8.3 Föräldraledighet 

Vad beträffar föräldraledighet är även denna förmån knuten till det juridiska 

föräldraskapet. Förmånen kan i vissa fall nyttjas av andra än föräldern.  

I detta sammanhang aktualiseras troligtvis endast bestämmelsen som 

berättigar den som stadigvarande sammanbor med föräldern, enligt 1§ 

föräldraledighetslag (1995:584). Den sammanboende kan dock endast 

berättigas ledighet om personen i fråga är eller har varit gift med föräldern, 

alternativt har eller har haft barn tillsammans med denne.  

 

Att en med föräldern sammanboende kan nyttja förmånen innebär att även 

den tilltänkta modern kan lämnas möjlighet till föräldraledighet. Rätten till 

föräldraledighet för de som blir föräldrar med hjälp av surrogatarrangemang 

aktualiseras dock inte förrän faderskapet fastställts eftersom förmånen som 

sagt är knuten till det juridiska föräldraskapet. Detta innebär att det kan ta 

lång tid innan de tilltänkta föräldrarna kan vara hemma för att ta hand om 

sitt barn med hjälp av denna förmån. Att de tilltänkta föräldrarna inte är 

berättigade till föräldraledighet kan exempelvis innebära att de kan bli 

beroende av eventuella arbetsgivare för att beviljas tjänstledighet eller 

semester. 

 

Att de nämnda förmånerna är knutna till det juridiska föräldraskapet innebär 

att det kan ta lång tid innan familjer med barn födda av surrogatmoder kan 

ta del av dessa. Troligtvis planerar de flesta tilltänkta föräldrar för de 

problem som kan tillstöta vid hemkomsten. En del av de svårigheter som 

kommer av att förmånerna knutits till det juridiska föräldraskapet kan 

troligtvis undvikas genom noggrann planering. Via forum som exempelvis 

surrogat.nu
29

 kan personer som blivit föräldrar via surrogatarrangemang 

dela med sig av sina erfarenheter till andra som överväger att använda sig av 

samma metod. De tilltänkta föräldrarna kan till viss del väga upp eventuella 

inkomstbortfall genom att bygga upp ett större sparkapital innan de inleder 

surrogatprocessen. För att undvika de svårigheter som kommer av den 
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uteblivna föräldraledighetsförmånen kan de planera eventuell semester på 

ett sådant sätt att någon av dem kan vara hemma med barnet den första tiden 

i landet. Att det går att delvis överkomma dessa problem förtar dock inte det 

faktum att lagstiftningen berövar barn tillkomna genom 

surrogatarrangemang i utlandet den trygghet som barn som födda i Sverige 

garanteras.  
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3 Slutdiskussion och slutsatser 

Debatten kring surrogatmoderskap handlar ofta om huruvida det är rätt eller 

fel att tillåta metoden. Somliga talar om en rätt att bli förälder samtidigt som 

andra talar om surrogatmoderskap som en form av människohandel.  

Oavsett om surrogatmoderskap är rätt eller fel så har de barn som tillkommit 

genom surrogat samma behov av trygghet och omvårdnad som andra barn. 

Barnen befinner sig redan här och oavsett omständigheterna kring deras 

tillkomst bör de vara berättigade till samma trygghet som barn födda i 

Sverige. Då det ännu inte finns någon reglering rörande barn som tillkommit 

genom surrogat i utlandet är det något oklart hur deras rättsliga ställning ser 

ut då de anländer till Sverige.  

 

Min första frågeställning rörde begreppet förälder, hur begreppet kan 

definieras beroende på vilken roll som åsyftas. Jag anser att de fyra 

definitioner av begreppet som jag tagit upp ger en antydan till hur viktigt det 

är att i diskussioner kring ämnet tydliggöra vilken typ av föräldraskap som 

åsyftas. I vissa fall kan flera olika personer vara föräldrar till ett och samma 

barn beroende på hur föräldrabegreppet definieras. Detta innebär att det blir 

viktigt att definiera vad som menas med begreppet då det används i 

exempelvis lagtext för att tydligöra vem regleringen omfattar. 

 

Det huvudsakliga syftet med denna uppsats var att utreda vad bristen på 

lagstiftning beträffande barn tillkomna genom surrogat utomlands innebär 

för dessa barn och deras rättsliga ställning i Sverige. Den lagstiftning som 

jag granskat visar att barnens rättsliga ställning och trygghet är knuten till 

deras föräldrar. Då barnen anländer till Sverige gör de oftast det utan att 

någon av de personer som för med sig barnet är fastställd som dess juridiska 

förälder. I bästa fall påverkas barnet inte nämnvärt av detta då ett litet barn 

främst är beroende av omvårdnad vilket kan tillgodoses av dess sociala 

föräldrar. Socialt föräldraskap medför dock varken rättigheter eller 

skyldigheter då dessa hör samman med det juridiska föräldraskapet.  
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Det kan troligtvis antas att en person som genomgått den process det 

innebär att bli förälder genom surrogat kommer att anstränga sig för att 

tillgodose barnets behov efter bästa förmåga i samma utsträckning som 

andra föräldrar. Avsaknaden av reglering innebär dock att väldigt stor tilltro 

sätts till dessa föräldrars välvilja då de inte omfattas av de skyldigheter för 

barnets försörjning och omvårdnad som regleras i föräldrabalken.  

 

Svensk rätt utpekar den kvinna som fött barnet som barnets juridiska 

förälder och den som enligt svensk rätt ansvarar för barnets välmående. Den 

svenska lagstiftningen kring moderskap lämnar inget utrymme för 

diskussion – den kvinna som föder barnet är barnets moder. Detta kan leda 

till märkliga situationer om det land där barnet föds tillåter en kvinna att 

avsäga sig moderskapet redan under graviditeten. En sådan reglering kan 

leda till att den som av svensk rätt utpekas som ansvarig för barnet befinner 

sig i ett annat land där personen inte alls betraktas som barnets förälder.  

 

Att fastställa föräldraskap i Sverige för ett barn fött genom surrogat 

utomlands kan ta lång tid och under denna tid saknar barnet i princip det 

rättsliga skydd som är knutet till föräldraskapet. Även de rättigheter som 

tillkommer svenska medborgare undanhålls barnet under denna period då 

medborgarskapet är knutet till den juridiska föräldern. Från det att barnet 

anländer till Sverige fram till att en person fastställs som dess juridiska 

förälder finns det ingen enskild person i landet som kan hållas ansvarig för 

barnets välmående. Under den tid utredningen pågår sköts barnets 

omvårdnad av personer som betraktar sig som barnets föräldrar men som 

saknar rätt att fatta beslut som rör dess välmående. Samtidigt lägger lagen 

ansvaret för barnets omvårdnad och försörjning på en person som befinner 

sig i ett annat land och inte alls anser sig ansvara för barnet. Rätten att 

besluta kring barnets vård läggs även den hos den biologiska modern som 

även om hon skulle välja att utnyttja denna saknar praktisk möjlighet till det 

då hon och barnet befinner sig i olika länder.  

 



 26 

Enligt artikel 3 i barnkonventionen ska barnets bästa vara ledande i alla 

beslut som rör barn. Artikel 4 stadgar att parterna till konventionen genom 

lämpliga åtgärder så långt möjligt ska implementera de i konventionen 

uppräknade rättigheterna. Den rådande situationen innebär att Sverige på 

detta område misslyckas med att upprätthålla barnets rättigheter i enlighet 

med vad Staten förbundit sig till i och med undertecknandet av 

barnkonventionen. Beslutet om att inte skapa reglering rörande barn födda 

genom surrogat i utlandet innebär att dessa barn tvingas leva i osäkerhet. 

Det kan knappast anses förenligt med barnets bästa att upprätthålla en 

situation där ett barn i princip blir rättslöst utan annan anledning än att det 

inte tillkommit på ett sätt som överensstämmer med svensk lagstiftning.  

 

I de länder vars lagstiftning möjliggör fastställande av faderskap i enlighet 

med reglerna i lagen (1985:367) om internationella faderskapsfrågor kan 

sedan 1 april 2015 dessa problem undvikas. Detta kommer sig av en ändring 

i lagen (2001:82) om svenskt medborgarskap. Ändringen innebär att barnet 

genom att faderskapet fastställs i enlighet med svensk rätt automatiskt 

förvärvar faderns medborgarskap och kan resa till Sverige både i sällskap 

med en juridisk förälder och som svensk medborgare.  

 

För barn födda i länder som inte uppfyller dessa krav kvarstår dock 

osäkerheten. Eftersom surrogatmoderskap inte är tillåtet i Sverige kan 

svenska myndigheter inte godkänna några avtal om surrogat.  

Inte heller räcker det med en DNA-analys som med 99,9% säkerhet pekar ut 

den tilltänkte fadern som barnets genetiske fader.  

Kan inte faderskapet fastställas i det land barnet föds måste detta ske enligt 

svensk modell vilket innebär att socialnämnden måste försöka utreda 

faderskapet genom att bland annat inhämta uppgifter från kvinnan som fött 

barnet. Detta innebär inte endast ett enormt slöseri med resurser utan även 

att den tid under vilken barnet i princip är rättslöst i Sverige blir väldigt 

lång. Under denna period av rättslig osäkerhet är barnet extremt beroende av 

inte bara de tilltänkta föräldrarnas kärlek och välvilja, även deras hälsa blir 

av yttersta vikt.  
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Skulle den genetiska fadern avlida utan att faderskapet fastställs uppstår en 

ny svår situation för barnet. Utan att faderskapet fastställts för den genetiska 

fadern kan inte heller hans maka göra en närståendeadoption. Barnet står i 

denna situation utan möjlighet att få erkänt den kvarvarande tilltänkta 

föräldern som juridisk förälder. Vad detta skulle innebära har jag inte funnit 

något svar på. Enligt svensk rätt blir ju kvinnan som fött barnet dess enda 

levande förälder. Det är dock tveksamt om det skulle gå att rättfärdiga att 

sända barnet till dess biologiska mor då det inte alls är säkert att hon har 

möjlighet att försörja barnet eller ens har något intresse av att ta ansvar för 

dess omvårdnad. 

 

Problematiken kring de förmåner som normalt tillkommer föräldrar är 

visserligen mindre dramatisk men utgör ändock ett stort bekymmer.  

Att de tilltänkta föräldrarna inte ges samma möjlighet som andra föräldrar 

att stanna hemma för att ombesörja sitt barns omvårdnad kan tyckas vara ett 

problem för föräldrarna. Faktum är att denna reglering fråntar barnet den 

trygghet det innebär att en förälder utan att riskera alltför stort 

inkomstbortfall ges möjlighet att stanna hemma hos barnet och se till dess 

omvårdnad. Likaså innebär den lagstadgade föräldraledigheten en trygghet 

för barnet då det får tid och möjlighet att knyta an till föräldern. Inte heller 

riskerar en förälder att förlora sin anställning på grund av att denne stannar 

hemma från sitt förvärvsarbete för att ta hand om sitt barn. 

 

Min slutsats blir att barn som tillkommit genom surrogat utomlands utan att 

det i landet finns möjlighet att fastställa faderskap i enlighet med svensk rätt 

hamnar i en väldigt utsatt situation då de anländer till Sverige. Jag avslutar 

här med en förhoppning om att den utredning som just nu pågår på området 

kommer att leda fram till att denna situation åtgärdas snarast möjligt. 
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