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Summary 
Accordning to the provisions of the Genetic Integrity Act, surrogacy is not 

permitted in the Swedish health care system. Thus some individuals who 

suffer from involuntary childlessness cannot be offered treatment of assisted 

reproduction in Sweden. Some of them travel abroad to undergo surrogate 

arrangements. When the prospective parents wish to bring their child home 

difficulties arise. Due to the fact that surrogacy arrangements abroad with 

prospective Swedish parents are of an international character, Swedish 

current law and Private International Law apply. This thesis seeks to clarify 

the possibilities for the Swedish prospective parents to bring their surrogate 

child back home.  

 

According to the Children and Parents Code, the surrogate mother shall be 

regarded as the legal mother of the child. Therefore the legal fatherhood has 

to be established. This can be done by a foreign establishment of paternity 

that is valid under the International Paternity Act. If such an establishment is 

valid, the child will acquire a Swedish citizenship at birth. Furthermore the 

child can obtain a Swedish passport and travel to Sweden with its 

prospective parents. In the absence of a valid establishment of paternity at 

the child’s arrival in Sweden, the child must require a permanent residence 

permit in Sweden. Neither the Swedish Migration Agency nor the Migration 

Courts have addressed the question concerning a surrogate child being 

granted a residence permit based on the child’s genetic link to its Swedish 

father. The question must therefore be considered unclear.  

 

The genetic mother can apply for what is called a stepchild adoption. By 

adoption, she can be regarded as the child’s legal mother. However, such an 

adoption requires the consent of the father. Without the consent, the child 

will not be able to have visitation rights with its genetic mother. Therefore, 

the conclusion is that the requirement of a consent should be abolished in 



 2 

cases of surrogacy, and this due to the fact that it is not compatible with the 

principle of the best interests of the child.  

 

Through a thorough examination of legislative history, doctrine, legislation 

and articles and by applying the study of basic normative patterns, the 

conclusion is that it is up to the judicial system if the Swedish parents will 

be able to bring their child born through surrogacy to Sweden. Moreover, 

there is conflict between the child and parents interets of uniting their family 

in Sweden and the legislatures interest in preventing illegal forms of assisted 

reproduction.  
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Sammanfattning 
I enlighet med bestämmelserna i lagen om genetisk integritet m.m. är 

surrogatmoderskap inte tillåtet inom svensk hälso- och sjukvård. Vissa 

ofrivilligt barnlösa som saknar möjlighet till behandling med assisterad 

befruktning i Sverige, söker sig därför utomlands för att genomgå 

surrogatarrangemang. Svårigheter kan uppstå när de tilltänkta föräldrarna 

vill ta hem barnet till Sverige. Eftersom surrogatarrangemang i utlandet med 

svenska tilltänkta föräldrar är av en internationell karaktär, aktualiseras 

svensk gällande rätt och internationell privaträtt. Uppsatsen syftar till att 

utreda möjligheterna för de svenska tilltänkta föräldrarna att ta hem sitt 

surrogatbarn. 

 

Av föräldrabalken framgår att surrogatmodern ska anses som barnets 

rättsliga mor. Därmed måste det rättsliga faderskapet fastställas. 

Fastställelsen kan ske genom en utländsk faderskapsfastställelse i enlighet 

med lagen om internationella faderskapsfrågor. Om fastställelsen är giltig, 

ska barnet anses ha beviljats svenskt medborgarskap vid födelsen. Barnet 

kan då få ett svenskt pass och resa till Sverige med sina tilltänkta föräldrar. 

Om en giltig faderskapsfastställelse saknas vid barnets inresa i Sverige, 

måste barnet inneha ett svenskt uppehållstillstånd. Varken Migrationsverket 

eller migrationsdomstolarna har behandlat frågan om ett surrogatbarn kan 

beviljas uppehållstillstånd på anknytning till sin genetiska far. Frågan får 

därmed anses oklar.  

 

Den genetiska modern kan ansöka om en s.k. närståendeadoption. Genom 

adoptionen kan hon anses som barnets rättsliga moder. Vid en sådan 

adoption krävs dock faderns samtycke. Om ett samtycke saknas kommer 

barnet att sakna möjlighet till umgängesrätt med sin genetiska moder. Med 

beaktande av detta är slutsatsen att samtyckeskravet borde avskaffas i 

förhållande till närståendeadoptioner av barn tillkomna genom ett 
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surrogatarrangemang, och detta med hänvisning till att kravet inte 

överensstämmer med principen om barnets bästa.  

  

Genom att undersöka doktrin, lagstiftning, förarbeten och artiklar samt 

genom att tillämpa teorin om normativa grundmönster, är slutsatsen att det 

är upp till rättsväsendet om de svenska tilltänkta föräldrarna ska få hem sitt 

surrogatbarn till Sverige. Vidare råder en konflikt mellan barnets och 

föräldrarnas intresse av att återförena familjen i Sverige och lagstiftarens 

intresse av att motverka otillåtna former av assisterad befruktning.  
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Förord 
Min studietid lider nu mot sitt slut. Många timmar har spenderats på 

Juridicum och utbildningen har bjudit på både motgångar och framgångar. 

Det är ändå med glädje jag ser tillbaka på min studietid och jag ser fram 

emot att få tillämpa juridiken i det praktiska yrkeslivet.  

 

Jag vill börja med att rikta ett stort tack till min handledare professor Eva 

Ryrstedt, vars kloka råd och vägledning varit värdefulla för innehållet i 

denna uppsats. Slutligen vill jag tacka mina nära och kära som uppmuntrat 

och stöttat mig under mina studier. 

 

Lund, maj 2016 

 

Shanice Tamjidi   
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 
Ofrivillig barnlöshet är något som drabbar ungefär 10-15 % av alla gifta 

eller samboende par. Ny medicinsk teknik och en förändrad syn på 

familjebildning har resulterat i alternativ till det traditionella 

barnanskaffandet. Spermiedonation lagreglerades år 1984, men äggdonation 

först år 2003. Samma år fick samkönade par möjligheten att adoptera och år 

2005 fick lesbiska par rätt till assisterad befruktning i Sverige.1 Den senaste 

i raden av förändringar genomfördes i januari år 2016, då riksdagen röstade 

igenom regeringens förslag om att ensamstående kvinnor ska ges möjlighet 

till assisterad befruktning. Lagändringen trädde i kraft 1 april år 2016.2  

 

Begränsningar i svensk lagstiftning medför dock att det inte är alla 

ofrivilligt barnlösa par som kan få behandling. De patientkategorier som 

begränsningarna omfattar är exempelvis för de par där båda har 

infertilitetsproblem, homosexuella män, kvinnor utan fungerande livmoder 

samt ensamstående män. Patientgrupper som har svårt att få behandling i 

Sverige söker sig ibland till kliniker utomlands, vilket kan resultera i en 

medicinsk och rättslig osäkerhet.3 Av kap. 6-7 lagen (2006:351) om 

genetisk integritet m.m. (LGI) framgår att surrogatmoderskap, som metod 

för assisterad befruktning, inte får tillämpas inom svensk hälso- och 

sjukvård. Trots dessa bestämmelser finns idag i Sverige cirka 100 barn som 

tillkommit på detta vis.4 Då surrogatmoderskap inte är tillåtet uppkommer 

en rad problem kring de barn som tillkommit genom surrogatarrangemang i 

utlandet. Det råder en stor osäkerhet om hur de svenska föräldrarna ska få 

hem sitt genetiska barn och hur föräldraskapet ska fastställas.5 Bristen på 

lagreglering av surrogatmoderskap resulterar i att gällande rätt ska tillämpas 

                                                
1 Smer 2013:1, s. 29 och s. 37. 
2 Bet. 2015/16:SoU3, s. 1 och 3. 
3 Smer 2013:1, s. 100f. 
4 Smer 2013:1, s. 156 och Dir. 2013:70, s. 11.  
5 Dir. 2013:70, s. 11f. 



 8 

på fall som lagstiftningen inte är anpassad för. De surrogatbarn som redan 

finns i Sverige, eller är på väg hit, riskerar att utsättas för en påtaglig 

rättsosäkerhet.  

 

1.2 Syfte och frågeställningar 
Uppsatsens övergripande syfte är att klargöra hur föräldraskap fastställs för 

barn som tillkommer genom surrogatarrangemang i utlandet. Vidare är 

syftet med uppsatsen att belysa hur fastställandet av föräldraskap skiljer sig 

åt beroende på vilken familjekonstellation som är aktuell och beroende på 

vems könsceller som har använts. Uppsatsen syftar även till att ge en ökad 

förståelse för hur svenska myndigheter handlägger surrogatärenden i det fall 

de tilltänkta föräldrarna vill ta in barnet i Sverige.  

 

För att besvara uppsatsens övergripande syfte har följande frågeställningar 

formulerats: 

• Hur fastställs föräldraskap i förhållande till barn tillkomna genom 

surrogatarrangemang till heterosexuella par, homosexuella par 

respektive ensamstående? 

• Vad krävs, enligt svenska myndigheter, för att de tilltänkta 

föräldrarna ska få hem barnet till Sverige? 

 

1.3 Metod och material 
Inom ramen för en traditionell rättsdogmatisk metod bearbetas lagtext, 

rättspraxis, förarbeten och juridisk litteratur för att fastställa gällande rätt. 

Den rättsdogmatiska metoden används således för att få en ökad förståelse 

för hur rättsreglerna ska tillämpas i ett visst givet fall.6 I en önskan om att gå 

ett steg längre än att enbart beskriva gällande svensk rätt har ett kritiskt 

                                                
6 Korling & Zamboni (2013), s. 23 och s. 28.  
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perspektiv anlagts. Det kritiska perspektivet syftar till att undersöka om 

rättsläget i någon mån är otillfredsställande och om det bör ändras.7  

 

Den rättsdogmatiska metoden är tillfredställande för att fastställa gällande 

svensk rätt, men ger ett otillräckligt underlag rörande de motiv och sociala 

konventioner som ligger till grund för en rättsregel.8 För detta ändamål 

kompletteras därför den rättsdogmatiska metoden med en teori kallad 

normativa grundmönster, utarbetad av professor Anna Christensen9. Enligt 

Christensen består rätten av olika normer. En del av dessa normer har 

konstruerats av en lagstiftare och är således av en mer teknisk karaktär. 

Andra normer har uppkommit genom olika sociala relationer människor 

emellan. Anna Christensen identifierar att en betydande del av de rättsregler 

som hör till den sociala dimensionen, vari bl.a. familjerätten hör, till stor del 

är en kodifiering av de sedvänjor och grundhållningar som utvecklats i 

samhället. De mönster som kan identifieras och som har en viss 

beständighet, kallar Christensen för normativa grundmönster.10 Christensen 

uttalar följande: 
 
Innehållet i det juridiska regelsystemet har inte uppfunnits av 
”lagstiftaren”. De centrala delarna av det juridiska 
regelsystemet skall snarare ses som en kodifiering eller en 
spegling av de underliggande normer, som har vuxit fram i 
olika sociala relationer.11  

 

Enligt Anna Christensen rör sig de rättsliga regelverken inom ett normativt 

fält. Inom detta fält fungerar de normativa grundmönstren som poler som 

försöker dra till sig regelverken. De normativa polerna kan även ha en stark 

politisk laddning. Christensen framhåller att de normativa grundmönstren 

inte framträder i en helt ren form utan vid studerandet av juridikens regler 

bör beaktas att olika normativa grundmönster kan ha påverkat samma 

rättsregel.12 

 
                                                
7 Korling & Zamboni (2013), s. 39.  
8 Mägi & Zimmerman (2015), s. 23.  
9 Tidigare verksam som professor i juridik vid Lunds universitet.  
10 Christensen (1996), s. 522 och s. 527.  
11 Christensen (1994), s. 3.  
12 Christensen (1996), s. 531.  



 10 

Professor Eva Ryrstedt13 diskuterar i sin avhandling, de normativa 

grundmönster som påverkar de familjerättsliga bestämmelserna vad gäller 

äktenskap och samboförhållanden. Ryrstedt identifierar att det råder en 

konflikt mellan de normativa grundmönstren gemenskap och ekonomisk 

självständighet/individuell äganderätt/nyttjanderätt.14 De normativa 

grundmönster som identifieras och som är aktuella i denna studie är barnets 

respektive föräldrarnas intresse. Vad gäller barnets intresse är principen om 

barnets bästa en viktig utgångspunkt, men det är också föräldrarnas intresse 

av att bilda familj. Barnets och föräldrarnas intresse kan också komma i 

konflikt med samhällets och lagstiftarens intresse av att motverka otillåtna 

former av assisterad befruktning. Vidare identifieras de normativa 

grundmönster som genomsyrar olika typer av föräldraskap. Utgångspunkten 

har länge varit att det biologiska föräldraskapet ska överensstämma med det 

rättsliga föräldraskapet15. Genom att tillämpa denna metod har barnets bästa 

ansetts tillgodosett. Nya reproduktionsmetoder och familjebildningar har 

dock resulterat i att det inte alltid är givet vilket föräldraskap som ska väga 

tyngst, det genetiska, biologiska, sociala eller rättsliga föräldraskapet? 

 

De material som uppsatsen i huvudsak bygger på är juridisk litteratur och 

rättsvetenskapliga artiklar. Materialet utgörs även av offentligt tryck såsom 

lagtext, utredningar, kommittédirektiv, propositioner och andra 

myndighetspublikationer. I viss mån används även rättspraxis från HD, 

HFD och Svea HovR. Jag har förhållit mig kritisk till det material som jag 

har använt mig av och i görligaste mån försökt att ange ursprungskällor.  

 

1.4 Avgränsningar och disposition 
Uppsatsen kommer huvudsakligen att behandla de konsekvenser som 

uppstår i samband med att genetiska föräldrar vill få hem sina surrogatbarn 

till Sverige. Innan detta kan diskuteras och problematiseras måste läsaren få 

                                                
13 Professor i civilrätt vid Juridiska fakulteten vid Lunds universitet.  
14 Ryrstedt (1998), s. 18 och s. 413.  
15 Singer (2007), s. 12.  
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kunskap om de grundläggande bestämmelser som kan aktualiseras vid 

surrogatarrangemang i utlandet med svenska tilltänkta föräldrar. Därmed 

behandlas regler för assisterad befruktning, fastställande av föräldraskap, 

adoption samt svensk internationell privat- och processrätt. Vidare 

behandlas därför också andra svenska bestämmelser som aktualiseras i 

samband med att barnet ska resa in i Sverige, dvs. regler om pass, 

folkbokföring, uppehållstillstånd och medborgarskap. 

En första avgränsning är att uppsatsen inte kommer att behandla svenska 

myndigheters hantering av surrogatärenden när barnet väl är i Sverige. 

Därmed behandlar studien inte myndigheters handläggning av vårdnad, 

boende och umgänge. Uppsatsen syftar inte heller till att beskriva eller 

utreda de olika röster som uppkommit i debatten kring ett eventuellt 

införande av surrogatmoderskap i svensk rätt. Vidare redogör jag inte för 

varken bestämmelser om hävande av faderskap eller föräldraskap. Detta då 

bestämmelserna inte är aktuella i förhållande till de exempelfall som 

behandlas. Vad gäller adoptionsinstitutet behandlas inte internationella 

adoptioner utan endast nationella sådana. Adoptionsinstitutet, vad gäller 

surrogatbarn som flyttar till Sverige, uppkommer oftast i form av en s.k. 

närståendeadoption när barnet väl är i Sverige. Därmed blir de svenska 

adoptionsbestämmelserna vad gäller nationell adoption tillämpliga.  

 

Gällande de svenska bestämmelserna rörande internationella 

faderskapsfrågor behandlas i anslutning till detta inte regleringen av 

nordiska faderskapsfrågor i lagen (1979:1001) om erkännande av nordiska 

faderskapsavgöranden (NFL). Inte heller kommer de bestämmelser som 

finns i lagen (1985:367) om internationella faderskapsfrågor (IFL) och som 

rör nordiska förhållanden att närmare redogöras för. Denna avgränsning har 

sin grund i att majoriteten av de surrogatarrangemang som sker i utlandet 

med svenska tilltänkta föräldrar inte genomförs i ett annat nordiskt land.   

En sista avgränsning är vilka exempelfall som behandlas inom ramen för 

denna uppsats. Tre olika familjekonstellationer analyseras och 

problematiseras vad gäller bestämmelser som aktualiseras för att familjerna 

ska få hem sina surrogatbarn till Sverige.  Familjekonstellationerna utgörs 
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av ett heterosexuellt par, ett homosexuellt manligt par och en ensamstående 

man. Dessa familjebildningar har valts därför att de motsvarar de faktiska 

svenska familjer som använder sig av surrogatarrangemang i utlandet idag. 

Det är ovanligt med kvinnliga par eller ensamstående kvinnor som använder 

sig av denna metod för barnanskaffande. Familjerna har skaffat barn genom 

surrogatarrangemang i USA och Ukraina. Valet av länder har sin grund i att 

dessa två länder är surrogatvänliga, dessutom sker en stor del av de svenska 

surrogatarrangemangen i USA och Ukraina. Ukraina är intressant i 

förhållande till det heterosexuella paret eftersom enbart olikkönade makar 

får genomgå surrogatarrangemang i Ukraina. Vad gäller de samkönade 

manliga makarna och den ensamstående mannen sker deras 

surrogatarrangemang i USA, detta då USA är ett av få länder som accepterar 

surrogatarrangemang för samkönade homosexuella män och ensamstående 

män.16  

 

Uppsatsen inleds med ett första kapitel som syftar till att ge läsaren kunskap 

om gällande svensk rätt med avseende på assisterad befruktning. Därefter 

följer ett kapitel om olika typer av föräldraskap, såsom genetiskt, biologiskt, 

socialt och rättsligt föräldraskap. I uppsatsens kapitel 4 redogörs för 

bestämmelser om fastställande av rättsligt föräldraskap. Därefter följer ett 

kapitel om nationella svenska adoptionsbestämmelser. I kapitel 6 behandlas 

svenska internationella privat- och processrättsliga regler om föräldraskap. I 

kapitel 7 utreds de bestämmelser som aktualiseras vid ett barns inresa och 

bosättning i Sverige. I uppsatsens kapitel 8 appliceras den kunskap som 

förvärvats angående gällande rätt på olika exempelfall. Kapitel 9 

sammanfattar och analyserar tidigare kapitels innehåll.  

 

                                                
16 SOU 2016:11, s. 455ff.  
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2 Assisterad befruktning 

2.1 Inledning 
Omkring vart tionde till sjunde par beräknas vara ofrivilligt barnlösa.17 

Dessa par kan, i likhet med ensamstående, av olika anledningar ha 

svårigheter med att skaffa barn. Ett sätt att komma till bukt med 

barnlösheten kan vara att ta hjälp av assisterad befruktning. Med assisterad 

befruktning avses olika typer av metoder för att förena spermier och ägg där 

vissa moment av befruktningen sker utanför kroppen.18 Insemination och 

provrörsbefruktning (även kallad in vitro-fertilisering, IVF) är de metoder 

som huvudsakligen används i Sverige.19 Den svenska lagstiftningen 

beträffande assisterad befruktning bygger dock på tanken att det inte 

föreligger en obegränsad rätt till att skaffa barn. I vissa fall måste naturens 

och biologins otillräcklighet accepteras.20 Begränsningar i lagstiftningen 

resulterar i att inte alla ofrivilligt barnlösa har möjlighet att få behandling 

genom assisterad befruktning i Sverige. Som exempel kan nämnas par där 

båda är infertila, kvinnor som saknar livmoder, homosexuella män och 

ensamstående. För de personer som ändå har möjlighet att få behandling kan 

dock skillnader i vårdutbudet medföra svårigheter av olika slag. Exempelvis 

kan det förekomma skillnader mellan landstingen beträffande åldersgränser 

eller begränsningar i antal försök som bekostas av landstinget. Därutöver 

råder det också brist på donerade ägg och donerade spermier vilket bidrar 

till långa väntetider.21 De ofrivilligt barnlösa som inte har möjlighet att 

genomgå behandling med assisterad befruktning i Sverige eller de som 

anser att de långa väntetiderna inom svensk hälso- och sjukvård är 

problematiska, vänder sig i många fall utomlands. Vissa ofrivilligt barnlösa 

vänder sig till kliniker i utlandet där ägg- och spermiedonatorerna är 

                                                
17 Singer (2012), s. 67.  
18 Saldeen (2013), s. 116 och Smer 2013:1, s. 46.  
19 Smer 2013:1, s. 46.  
20 Saldeen (2013), s. 116.  
21 Smer 2013:1, s. 100f.  
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anonyma, vilket möjliggör att kravet på barnets rätt till information om 

givaren undgås.22  

 

I Sverige har givarinseminationer utförts sedan 1920-talet23. Verksamheten 

reglerades dock först år 1985 genom lagen (1984:1140) om insemination 

(inseminationslagen).24 I samband med inseminationslagens antagande 

infördes också en bestämmelse i föräldrabalken (1949:381) (FB) som 

innebar att faderskap kunde fastställas för den man som samtyckt till 

givarinseminationen, även om han inte hade någon genetisk koppling till 

barnet.25 Sedan år 2006 finns bestämmelser om insemination i 6 kap. LGI. 

Genom lagen (1988:711) om befruktning utanför kroppen infördes år 1989 

bestämmelser avseende sådan assisterad befruktning. Bestämmelserna 

återfinns idag i 7 kap. LGI.26 I propositionen som låg till grund för 

lagstiftningen uttalades att, enligt den nya lagen, får befruktning utanför 

kroppen endast utföras på en kvinna som är gift eller sambo och då endast 

med makens eller sambons spermier. Vidare uttalades att ett ägg som 

befruktats utanför kroppen endast får införas i den kvinna varifrån ägget 

härrör.27 S.k. äggdonation tilläts inte.  

 

I januari år 2002 överlämnade regeringen prop. 2001/02:89 till riksdagen. 

Propositionen innehöll bl.a. förslag om att tillåta IVF-behandling med 

donerade ägg eller donerade spermier. Riksdagen biföll förslaget.28 Därmed 

blev för första gången äggdonation och befruktning utanför kroppen med 

donerade spermier tillåtet i Sverige år 2003.29 Regeringen ansåg dock att 

befruktning utanför kroppen med samtidig ägg- och spermadonation inte var 

en acceptabel metod. Mot bakgrund av detta är det enligt gällande rätt inte 

tillåtet med befruktning utanför kroppen som innefattar samtidig ägg- och 

                                                
22 Singer (2012), s. 70f.  
23 SOU 1983:42, s. 31.  
24 Saldeen (2013), s. 120.  
25 Singer (2012), s. 69.  
26 Saldeen (2013), s. 125.  
27 Prop. 1987/88:160, s. 1.  
28 Saldeen (2013), s. 129.  
29 Singer (2012), s. 69.  
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spermadonation, vilket framgår av 7 kap. 3 § 2 p. LGI.30 Nästa reform 

genomfördes år 2005 och innebar att lesbiska registrerade partner och 

sambor fick tillgång till givarinseminationer på samma villkor som för 

heterosexuella par.31 Genom införandet av 2009 års könsneutrala 

äktenskapslagstiftning gäller dessa bestämmelser även samkönade makar.32 

 

Den senaste i raden reformer beslutades den 13 januari år 2016.33 Riksdagen 

valde då att rösta ja till regeringens förslag i prop. 2014/15:127 om att 

ensamstående kvinnor ska ges samma möjlighet till assisterad befruktning 

inom svensk hälso- och sjukvård som gifta par, registrerade partner och 

sambor. Ensamstående kvinnor, som genomgår assisterad befruktning i 

form av insemination eller befruktning utanför kroppen, blir på så vis 

barnets enda rättsliga förälder. Lagändringarna trädde i kraft den 1 april år 

2016.34  

 

2.2 Olika metoder för assisterad 
befruktning  

2.2.1 Insemination 
En form av assisterad befruktning är insemination och metoden innebär att 

spermier förs in i en kvinna på konstlad väg.35 Metoden kan vara användbar 

exempelvis i de fall där mannen har nedsatt spermiekvalitet eller saknar 

spermier, paret består av två kvinnor eller det är en ensamstående kvinna 

som vill skaffa barn.36 Det är möjligt att vid en insemination använda 

spermier från kvinnans make eller sambo (s.k. makeinsemination) eller 

spermier från en spermadonator (s.k. givarinsemination).37 

 

                                                
30 Saldeen (2013), s. 129f.  
31 Singer (2012), s. 69 och prop. 2004/05:137, s. 1.  
32 Saldeen (2013), s. 116 och prop. 2008/09:80, s. 1.  
33 http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Utskottens-
dokument/Betankanden/Arenden/201516/SoU3/.  
34 Bet. 2015/16:SoU3, s. 1 och 13.  
35 Saldeen (2013), s. 117.  
36 Smer 2013:1, s. 49. 
37 Saldeen (2013), s. 117.  
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2.2.2 Befruktning utanför kroppen  
En annan form av assisterad befruktning är befruktning utanför kroppen 

eller IVF som det också kallas. Metoden går till på så sätt att ägg plockas ur 

en kvinna och befruktas utanför hennes kropp. De befruktade ägget placeras 

sedan i den kvinna som lämnat ägget eller i en annan kvinna. I det senare 

fallet är det då också fråga om en s.k. äggdonation.38 Äggdonation kan 

användas när en kvinna vill undvika att överföra en allvarlig ärftlig sjukdom 

till barnet eller då hennes kropp inte producerar äggceller.39 Befruktning 

utanför kroppen kan ske antingen med ett pars egna könsceller eller med 

donerade ägg eller donerade spermier. Som tidigare nämnts är det i Sverige 

dock inte tillåtet med s.k. embryodonation, där befruktning sker utanför 

kroppen med både donerade ägg och donerade spermier. En viktig 

utgångspunkt med lagstiftningen är att ett barn som tillkommer genom 

assisterad befruktning ska ha en genetisk koppling till åtminstone en av sina 

föräldrar.40  

 

2.2.3 Surrogatmoderskap 
Med surrogatmoderskap avses att en kvinna blir gravid och föder fram ett 

barn för ett ofrivilligt barnlöst par eller ensamståendes räkning. Tanken är 

alltså att surrogatmodern efter födseln ska överlämna barnet till det 

”beställande” paret eller den ensamstående. Olika typer av 

surrogatarrangemang är möjliga. Med partiellt surrogatmoderskap avses att 

surrogatmoderns egna ägg befruktas genom att hon insemineras med 

spermier från en tilltänkt förälder eller donator. Barnet utvecklas i 

surrogatmoderns livmoder och hon föder sedan fram det. I dessa fall har 

surrogatmodern en biologisk och genetisk koppling till barnet. Fullständigt 

surrogatmoderskap innebär att ett ägg befruktas utanför kroppen och det 

befruktade ägget införs sedan i surrogatmodern som bär barnet och föder 

fram det. Ägget kan komma från den tilltänkta modern eller från en 

                                                
38 Saldeen (2013), s. 124.  
39 Singer (2012), s. 71f.  
40 Sörgjerd (2012), s. 681.  
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äggdonator; spermierna kan komma från antingen den tilltänkta fadern eller 

från en spermadonator. I dessa fall saknar surrogatmodern en genetisk 

koppling till barnet, men genom att föda fram barnet har hon en biologisk 

anknytning till detsamma.41 Surrogatmoderskap kan också vara altruistiska 

eller kommersiella. Vid de altruistiska surrogatarrangemangen utgår 

ersättning endast för de kostnader som har ett direkt samband med 

graviditeten och i andra fall utgår ingen ersättning alls. Det kan handla om 

att en surrogatmoder vill hjälpa en släkting eller nära vän. Om det istället är 

fråga om ett kommersiellt surrogatmoderskap utgår i de allra flesta fall, 

utöver utgifter som har direkt samband med graviditeten, också ersättning 

till surrogatmodern och fertilitetskliniken. Det föreligger ett vinstintresse 

bakom de kommersiella surrogatarrangemangen.42 Surrogatmoderskap 

används av ofrivilligt barnlösa par och inte sällan av homosexuella par 

(främst manliga) och ensamstående.43 

 

Surrogatarrangemang kan dock innebära en rad svårigheter för de 

inblandade parterna. Det är inte ovanligt att det upprättas någon form av 

avtal i samband med surrogatarrangemanget. Sådana avtal anses dock inte 

ha någon rättslig verkan i Sverige. I vissa fall kan det uppkomma dilemman 

när barnet väl är fött. Surrogatmodern kan vägra att lämna barnet ifrån sig 

och i vissa fall kanske de tilltänkta föräldrarna inte längre vill ta emot 

barnet. Avslutningsvis kan nämnas att det inte alltid uppdagas att ett barn 

har tillkommit genom ett surrogatarrangemang. De tilltänkta föräldrarna kan 

ha erhållit ett födelsebevis från myndigheterna i barnets födelseland, vari de 

fastställts som barnets föräldrar. Födelsebeviset kan uppvisas för 

myndigheterna i Sverige och de tilltänkta föräldrarna kan sedan registreras 

som barnets rättsliga föräldrar i folkbokföringen.44 

 

                                                
41 Smer 2013:1, s. 154f och Singer (2012), s. 82.  
42 Smer 2013:1, s. 156. 
43 Singer (2012), s. 82.  
44 Singer (2012), s. 83.  
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2.3 Gällande rätt 

2.3.1 Barnkonventionen 
FN:s konvention om barnets rättigheter (barnkonventionen) från år 1989 

ratificerades av Sverige år 1990. Konventionen innehåller minimiregler 

beträffande barns rättigheter, vilket innebär att varje konventionsstat kan 

välja att förstärka rättigheterna till skydd för barnen.45 

 

Art. 3 är en av barnkonventionens grundläggande bestämmelser och innebär 

att barnets bästa ska väga tyngst vid alla åtgärder som rör barnet.46 Artikeln 

ska således också tillmätas betydelse vid assisterad befruktning. I 

sammanhanget kan också art. 7 nämnas om barnets rätt till vetskap om sina 

föräldrar och sitt ursprung. Artikeln bör läsas tillsammans med bl.a. art. 8 

om barnets rätt till identitet.47 Även om assisterad befruktning inte berördes 

vid konventionens utarbetande, kan konventionsbestämmelserna tala för att 

barnets intresse av att få kännedom om sitt ursprung är betydelsefullt.48 

 

2.3.2 Insemination 
Bestämmelser om insemination finns i 6 kap. LGI. Av 6 kap. 1 b § LGI 

framgår att för att en gift kvinna eller samboende kvinna ska få insemineras, 

krävs att kvinnans make eller sambo skriftligen samtycker till 

inseminationen. Om inseminationen sker med donerade spermier får den 

inte utföras annat än vid offentligt finansierade sjukhus, och sådan 

insemination ska ske under överinseende av en läkare med 

specialistkompetens i gynekologi och obstetrik, 6 kap. 2 § LGI. Vidare ska 

en särskild prövning ske gällande givarinseminationer i enlighet med 6 kap. 

3 § LGI. Prövningen innebär att en läkare med hänsyn till makarnas, 

sambornas eller den ensamstående kvinnans medicinska, psykologiska och 

sociala förhållanden ska företa en prövning beträffande lämpligheten av att 

                                                
45 Smer 2013:1, s. 89.  
46 Melin (2004), s. 47.  
47 Melin (2004), s. 91.  
48 Singer (2012), s. 84.  
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en insemination äger rum. Av samma bestämmelse framgår att 

inseminationen får genomföras endast då barnet kan antas växa upp under 

goda förhållanden.49 Om makarna, samborna eller den ensamstående 

kvinnan vägras insemination finns en möjlighet till att begära överprövning 

av frågan hos Socialstyrelsen, se vidare i 6 kap. 3 § 2 st. LGI. Vid 

givarinseminationer ska en läkare välja ut en lämplig spermadonator och 

spermier från en avliden person får inte användas, 6 kap. 4 § LGI. Därutöver 

ska uppgifter om givaren antecknas i en särskild journal som ska bevaras i 

minst 70 år, se 6 kap. 4 § LGI. Av 6 kap. 1 a § LGI framgår att en 

spermiegivare ska vara myndig och givaren ska lämna skriftligt samtycke 

till att spermierna får användas vid en insemination. Spermiegivaren har 

möjlighet att återkalla sitt samtycke fram till dess befruktning skett. Givaren 

kan vara en närstående person, dock framgår av Socialstyrelsens allmänna 

råd att en närstående persons spermier endast ska användas i undantagsfall. 

Enligt Socialstyrelsen kan det, vid användning av en närstående givares 

könsceller, uppkomma särskilda psykologiska och sociala konsekvenser i 

förhållande till parternas inbördes relationer.50 

 

I 6 kap. 5 § LGI återfinns bestämmelser om barnets rätt till information om 

spermiegivaren. Däri stadgas att den som har tillkommit genom en 

givarinsemination har rätt att ta del av de uppgifter som antecknats om 

givaren i den särskilda journalen. Det krävs dock att den som avlats genom 

inseminationen uppnått tillräcklig mognad för att kunna ta del av 

uppgifterna. Socialnämnden har i detta fall - på begäran av den som antar att 

han eller hon avlats genom givarinsemination - en skyldighet att hjälpa 

denna med uppgiftsinhämtningen. I detta sammanhang kan det vara 

intressant att nämna art. 7 i barnkonventionen och rätten för ett barn att så 

långt möjligt få vetskap om sina föräldrar. Denna rätt torde innebära att 

barnet i enlighet med konventionsbestämmelserna har en rätt att få vetskap 

om både de genetiska föräldrarna och de tilltänkta föräldrarna.51 

Avslutningsvis framgår av 8 kap. 4 § LGI att den som vanemässigt eller i 
                                                
49 4 kap. 11 § SOSFS 2009:32.  
50 Singer (2012), s. 76.  
51 Melin (2004), s. 94.  
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vinstsyfte utför inseminationer i strid med regelverket i 6 kap. LGI eller 

tillhandahåller spermier för ett sådant syfte, döms till böter eller fängelse i 

högst sex månader.   

 

2.3.3 Befruktning utanför kroppen 
Befruktning utanför kroppen regleras i 7 kap. LGI och bestämmelserna 

liknar till stor del den reglering som återfinns i 6 kap. LGI om insemination. 

Av 7 kap. 2 § LGI framgår att en sperma- eller äggdonator ska vara myndig 

och givaren ska ha lämnat samtycke till äggets befruktande eller 

spermiernas användning vid befruktning. Samtycket får återkallas fram till 

dess att befruktning har skett. Även i dessa fall är det dock inget som 

hindrar att en närstående är givare, men det bör enligt Socialstyrelsens 

allmänna råd ske endast i undantagsfall.52 I 7 kap. 3 § LGI föreskrivs att om 

en kvinna är gift eller sambo får ett befruktat ägg föras in i henne endast om 

maken eller sambon lämnat sitt skriftliga samtycke till detta. Om ägget inte 

är kvinnans eget ska det befruktas av hennes makes eller sambos spermier. 

Avser behandlingen en ensamstående kvinna ska ägget vara hennes eget. 

Ensamstående kvinnor som inte kan producera egna äggceller kan således 

inte få tillgång till assisterad befruktning inom svensk hälso- och sjukvård 

eftersom samtidig ägg- och spermadonation inte är tillåtet. Den som 

vanemässigt eller i vinstsyfte bryter mot bestämmelsen i 7 kap. 3 § LGI, 

döms till böter eller fängelse i högts sex månader, vilket framgår av 8 kap. 5 

§ LGI. I enlighet med bestämmelsen i 7 kap. 3 § LGI föreligger det således 

ett krav på genetisk koppling till åtminstone en av de tilltänkta föräldrarna. I 

SOU 2016:11 föreslås dock att detta krav på genetisk koppling ska tas bort, 

vilket innebär att det då skulle bli tillåtet med befruktning utanför kroppen 

som genomförs med ett donerat ägg och donerade spermier eller ett donerat 

befruktat ägg.53  

 

                                                
52 Singer (2012), s. 76.  
53 SOU 2016:11, s. 310.  
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Befruktning utanför kroppen av en kvinnas ägg, samt införandet av det 

befruktade ägget i en kvinnas kropp, får inte utföras annat än vid offentligt 

finansierade sjukhus, se 7 kap. 4 § 1 st. LGI. Om det istället rör sig om ägg- 

eller spermiedonation får befruktning och införande av ägg endast ske vid 

universitetssjukhus vilket framgår av 7 kap. 4 § 2 st. LGI. Kravet på att 

behandlingen ska utföras vid universitetssjukhus har införts mot bakgrund 

av att dessa sjukhus har möjlighet att erbjuda tillförlitlig kontroll och 

uppföljning av verksamheten54. Beträffande bestämmelsen i 7 kap. 4 § LGI 

gäller också att den som vanemässigt eller i vinstsyfte bryter mot 

bestämmelsen döms till böter eller fängelse i högst sex månader, se vidare i 

8 kap. 5 § LGI.  

 

Enligt 7 kap. 5 § LGI ska, vid en befruktning utanför kroppen med donerade 

ägg eller spermier, en läkare pröva om det med hänsyn till makarnas, 

sambornas eller den ensamstående kvinnans medicinska, psykologiska och 

sociala förhållanden är lämpligt att en befruktning utanför kroppen äger 

rum. Därtill får en sådan befruktning endast utföras om det kan antas att det 

blivande barnet kommer växa upp under goda förhållanden.55 Om 

befruktning utanför kroppen nekas makarna, samborna eller den 

ensamstående kvinnan, har dessa möjligheter att begära att Socialstyrelsen 

prövar frågan, se 7 kap. 5 § 2 st. LGI. Av 7 kap. 6 § LGI framgår att en 

läkare ska välja lämplig givare om det är fråga om en befruktning utanför 

kroppen som sker tillsammans med ägg- eller spermiedonation. Vidare får 

ägg och spermier från en avliden donator inte användas och uppgifter om 

givaren ska antecknas och bevaras i en särskild journal i minst 70 år.  

 

Precis som vid insemination har barnet, när det uppnått tillräcklig mognad, 

rätt att ta del av de uppgifter som antecknats om givaren i den särskilda 

journalen. I dessa fall är socialnämnden, på barnets begäran, skyldig att ta 

reda på om det finns några uppgifter antecknade, 7 kap. 7 § LGI. Barnets 

rätt till kännedom om sina föräldrar framgår också av art. 7 i 

                                                
54 Prop. 2001/02:89, s. 50.  
55 4 kap. 11 § SOSFS 2009:32.  
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barnkonventionen. Art. 8 kan också nämnas i sammanhanget och av 

bestämmelsen framgår att barnets rätt till identitet ska respekteras. Även om 

assisterad befruktning som metod för barnanskaffande inte diskuterades vid 

konventionens tillkomst, talar bestämmelserna för att en sådan rätt ska 

tillmätas betydelse.56 

 

2.3.4 Surrogatmoderskap 
Av 6 -7 kap. LGI framgår att surrogatmoderskap som metod för assisterad 

befruktning inte får tillämpas inom svensk hälso- och sjukvård. Vidare 

försvårar bestämmelsen i 1 kap. 7 § FB sådana arrangemang. Bestämmelsen 

innebär nämligen att den kvinna som föder ett barn ska anses vara barnets 

rättsliga moder. Vilket innebär att enligt svensk rätt ses surrogatmodern som 

barnets rättsliga moder och inte den kvinna som är tilltänkt förälder. 

Moderskapsbestämmelsen i 1 kap. 7 § FB tillkom i samband med att 

äggdonation tilläts i Sverige år 2003.57 I propositionen bakom lagregeln 

behandlades frågan om surrogatmoderskap, men det ansågs inte förenligt 

med tanken om alla människors lika värde att använda en annan kvinna som 

medel för ett ofrivilligt barnlöst pars räkning.58  

 

I mars år 2012 riktade riksdagen en uppmaning till regeringen om att ur ett 

brett perspektiv utreda surrogatmoderskapsfrågan.59 Regeringen beslutade 

vidare att i juni år 2013 tillsätta en särskild utredare med uppdrag att 

undersöka olika sätt att utöka möjligheterna för ofrivilligt barnlösa att bli 

föräldrar.60 Till grund för detta beslut låg bl.a. Statens medicinsk-etiska råds 

(Smer) rapport 2013:1. Rådet berörde i sitt förslag frågan om 

surrogatmoderskap.61 En majoritet av rådets ledamöter ansåg att altruistiskt 

surrogatmoderskap kunde utgöra en etisk godtagbar metod inom assisterad 

                                                
56 Singer (2012), s. 84.  
57 Smer 2013:1, s. 156.  
58 Prop. 2001/02:89, s. 55.  
59 Bet. 2011/12:SoU26, s. 1 och rskr. 2011/12:180.  
60 SOU 2016:11, s. 3.  
61 SOU 2016:11, s. 93.  
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befruktning.62 I februari år 2016 presenterades slutbetänkandet SOU 

2016:11. Beträffande surrogatmoderskapsfrågan framgår av betänkandet att 

kommersiella sådana ska motverkas då det inte är godtagbart med 

surrogatarrangemang som genomförs för vinnings skull.63 Inte heller 

altruistiska surrogatarrangemang bör enligt betänkandet tillåtas som metod 

inom svensk hälso- och sjukvård. Istället bör kommersiella 

surrogatarrangemang som genomförs i utlandet motverkas på olika sätt. 

Enligt betänkandet kan en metod vara att genom informationsinsatser 

redogöra för de svårigheter som kan uppstå i samband med sådana 

arrangemang.64 

 

                                                
62 Smer 2013:1, s. 154. 
63 SOU 2016:11, s. 378.  
64 SOU 2016:11, s. 37.  
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3 Olika typer av föräldraskap 

3.1 Inledning 
De flesta har en uppfattning om vad ett föräldraskap innebär och vem som 

ska anses vara förälder till ett barn. Oftast brukar man kunna skilja mellan 

fyra olika typer av föräldraskap; biologiskt, genetiskt, socialt och rättsligt 

föräldraskap. En persons föräldraskap kan vara en kombination av dessa 

olika typer av föräldraskap, men det är även möjligt att en person 

exempelvis enbart är en social förälder.65 

 

3.2 Genetiskt och biologiskt föräldraskap 
Beteckningen genetisk förälder används för att beskriva den som donerat 

spermier eller ägg och som genom donationen bidragit till ett barns 

tillblivelse. Begreppet biologisk moder är något som uteslutande används 

som benämning på den kvinna som burit ett barn och sedan fött barnet. En 

man kan alltså aldrig enbart vara en biologisk far utan är istället såväl 

genetisk som biologisk far. I de allra flesta fall är den kvinna som burit och 

fött barnet både biologisk och genetisk moder, men vid äggdonation är 

äggdonatorn genetisk moder och den födande kvinnan biologisk moder.66 

 

3.3 Socialt föräldraskap 
Till det sociala föräldraskapet hör alla de uppgifter som i vardagligt tal 

anses tillhöra en förälders uppgift. Vanligtvis brukar barnets rättsliga 

föräldrar också vara barnets sociala föräldrar, men i vissa fall används 

begreppet för att beskriva en förälder som inte har någon biologisk, genetisk 

                                                
65 Mägi & Zimmerman (2015), s. 147.  
66 Singer (2000), s. 42f och Mägi & Zimmerman (2015), s. 147.  
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eller rättslig koppling till barnet, t.ex. gällande en styvförälder eller 

familjehemsförälder.67 

 

3.4 Rättsligt föräldraskap 
Den som fastställs som moder, fader eller förälder i enlighet med FB:s 

bestämmelser anses vara rättslig förälder. Enligt gällande rätt är det inte 

möjligt att erkänna fler än två rättsliga föräldrar. Till det rättsliga 

föräldraskapet är en rad rättsverkningar knutna. Mellan barnet och den 

rättsliga föräldern föreligger arvsrätt. Vidare är den rättsliga föräldern 

underhållsskyldig gentemot barnet och det uppkommer även 

vårdnadsansvar, umgängesrätt och förmyndarskap.68 

 

                                                
67 Singer (2000), s. 43 och Mägi & Zimmerman (2015), s. 148.  
68 Singer (2000), s. 42 och Mägi & Zimmerman (2015), s. 148f.  
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4 Fastställelse av rättsligt 
föräldraskap 

4.1 Inledning 
Utgångspunkten är att barnets bästa alltid ska tillgodoses. Premissen om 

barnets bästa ska inte enbart vara vägledande vid tillämpning av lagstiftning, 

utan ska beaktas i alla områden som rör barnet. Föräldrar och 

vårdnadshavare har ett stort ansvar gällande uppfyllandet av barnets bästa 

och det är därför av stor vikt att fastställa vem som är förälder till ett barn.69 

Vidare är det viktigt att fastställa föräldraskap i syfte att klargöra för 

underhållsskyldighet och arvsrätt. Föräldraskapet är också av central 

betydelse ur ett psykologiskt och medicinskt perspektiv. Genom 

fastställelsen får barnet kännedom om sitt ursprung och om eventuell 

sjukdomshistorik.70 Att föräldrarna är viktiga för barnet är något som även 

uttrycks i art. 7 i barnkonventionen. Bestämmelsen reglerar barns rätt till 

vetskap om sitt genetiska och biologiska ursprung och har följande lydelse: 

 
1. Barnet skall registreras omedelbart efter födelsen och skall 
ha rätt från födelsen till ett namn, rätt att förvärva ett 
medborgarskap och så långt det är möjligt, rätt att få vetskap 
om sina föräldrar och bli omvårdat av dem. 

 
2. Konventionsstaterna skall säkerställa genomförandet av 
dessa rättigheter i enlighet med sin nationella lagstiftning och 
sina åtaganden enligt tillämpliga internationella instrument på 
detta område, särskilt i de fall då barnet annars skulle vara 
statslöst.71 

 
Sverige har länge haft ett väl utvecklat system kring fastställande av 

föräldraskap. Redan i början av 1900-talet infördes regler om faderskap i 

svensk lagstiftning. Fastställande av moderskap var tidigare inte reglerat i 

lag utan det ansågs allmänt känt vem som var mor till ett barn. I takt med 

samhällsförändringar och uppkomsten av nya familjebildningar har 

                                                
69 Singer (2012), s. 45. 
70 Saldeen (2013), s. 51.  
71 FN:s konvention om barns rättigheter (antagen av FN:s generalförsamling den 20 
november 1989 och av Sveriges riksdag den 21 juni 1990). Ratificerades av Sverige 1990. 



 27 

regelverket till viss del förändrats. Det är inte alltid självklart vem som ska 

anses vara förälder.72 De primära faktorerna som beaktas vid fastställande 

av föräldraskap är en biologisk och genetisk koppling samt en visad avsikt 

att bli förälder. En sådan avsikt kan visas genom att ingå äktenskap, bekräfta 

faderskap eller föräldraskap samt genom att ge samtycke till assisterad 

befruktning. Andra faktorer som påverkar bedömningen är föräldrarnas kön, 

relationsform samt antalet föräldrar och befruktningsmetod.73 Huvudregeln 

är att ett barn ska ha två föräldrar och socialnämnden har en skyldighet att så 

långt möjligt se till att detta uppfylls. I de flesta fall utreder socialnämnden 

vem som är far till barnet men skyldigheten innebär även att nämnden i 

vissa fall måste utreda moderskap till ett barn.74 

 

I lagberedningens förslag till revision av giftermålsbalken från år 1915 

behandlades de första lagreglerna kring fastställande av faderskap. 

Bakgrunden till regleringen var att antalet utomäktenskapliga födslar ökade 

vilket ansågs bekymmersamt. De utomäktenskapliga barnen hade i 

allmänhet sämre levnadsförhållanden än de barn som hade fötts inom 

äktenskapet, och om fadern var känd sågs barnet i många fall som en börda 

av honom.75 Lagberedningen ansåg det behövligt att införa regler om 

fastställande av faderskap i syfte att fastställa underhåll till modern och 

barnet samt i syfte att tillgodose barnets intresse om att få kännedom om sin 

fader. Beredningen föreslog att faderskap skulle fastställas, genom dom eller 

bekräftelse, för den man som haft samlag med modern under 

konceptionstiden om det inte skulle vara uppenbart att barnet inte avlats vid 

det samlaget.76 Genom att hänvisa till den latinska termen ”mater semper 

certa est”, det är alltid säkert vem som är moder, ansåg lagberedningen att 

det inte var behövligt att införa motsvarande regler för fastställande av 

moderskap. Genom förlossningen bevisades att kvinnan hade en biologisk 

och genetisk koppling till sitt barn. Om det rådde osäkerhet över vem som 

var barnets mor kunde moderskapet fastställas genom förlossningsbevis 
                                                
72 Singer (2012), s. 45f.  
73 Mägi & Zimmerman (2015), s. 169. 
74 Singer (2012), s. 45f.  
75 Lagberedningen III, s. 70f. 
76 Lagberedningen III, s. 18 och s. 144. 
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eller genom vittnen. Dessa tidigare sätt att fastställa moderskap ligger till 

grund för dagens rättsliga reglering av fastställande av moderskap genom 

anmälan om barns födelse till folkbokföringen, se exempelvis 24 § 

folkbokföringslagen (1991:481).77  

 

4.2 Fastställelse av moderskap 

4.2.1 Moderskap och äggdonation  
År 2003 blev äggdonation tillåtet i Sverige genom en lagändring av den då 

gällande lagen (1988:711) om befruktning utanför kroppen. Lagen är 

upphävd och ersatt av kapitlen 6 och 7 i LGI. Före år 2003 fanns det inga 

regler för bestämmande av moderskap. Istället gällde ”mater semper certa 

est”, det är alltid säkert vem som är moder, eftersom ”mater est quam 

gestatio demonstrat”, modern är den som födandet visar.78 Nya 

reproduktionsmetoder, såsom äggdonation och surrogatmoderskap, har dock 

bidragit till att det i vissa fall kan uppkomma svårigheter gällande 

fastställelse av moderskap. I samband med att äggdonation blev tillåtet i 

Sverige uppkom därför frågan om hur moderskapet skulle fastställas i 

sådana fall.79 I prop. 2001/02:89 föreslogs att det i lag skulle införas en 

uttrycklig definition av vem som ska anses vara barnets rättsliga moder när 

ägget kommer från en annan kvinna än den kvinna som föder barnet.80 

Regeringen föreslog att den kvinna som föder ett barn, oavsett om ägget 

donerats av en annan kvinna, ska anses som barnets rättsliga moder. Den 

födande kvinnan saknar då en genetisk koppling till barnet men till följd av 

att hon har genomgått graviditeten samt fött barnet kan hon anses vara 

barnets biologiska moder.81 Mot bakgrund av regeringens förslag infördes i 

1 kap. 7 § FB en bestämmelse innebärande att den kvinna som föder ett barn 

som tillkommit genom att ett ägg från en annan kvinna efter befruktning 

utanför kroppen har förts in i hennes kropp, ska anses som barnets mor. Av 
                                                
77 Singer (2012), s. 47.  
78 Saldeen (2013), s. 51 och 55.  
79 Singer (2012), s. 47.  
80 Prop. 2001/02:89, s. 1.  
81 Prop. 2001/02:89, s. 35 och 37.  
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samma proposition framgår att bestämmelsen i 1 kap. 7 § FB även syftar till 

att motverka surrogatmoderskap genom att den ”beställande” modern inte 

kommer att betraktas som barnets rättsliga moder.82  

 

4.2.2 Föräldraskap för samtyckande kvinna 
Den 1 juli år 2005 blev det tillåtet med assisterad befruktning genom 

givarinsemination eller befruktning utanför kroppen för en kvinna som är 

gift eller sambo med en annan kvinna. Den födande kvinnans maka eller 

sambo ska, om hon har samtyckt till behandlingen och det är sannolikt att 

barnet avlats genom den assisterade befruktningen, anses som förälder till 

barnet. Föräldraskapet fastställs enbart i förhållande till barn tillkomna 

genom assisterad befruktning enligt lagen (1984:1140) om insemination och 

lagen (1988:7111) om befruktning utanför kroppen, idag upphävda och 

ersatta av kap. 6 och 7 i LGI.83 I samband med att assisterad befruktning 

blev tillgängligt för lesbiska par diskuterades hur föräldraskapet skulle 

regleras för den samtyckande kvinnan.84 I prop. 2004/05:137 ansågs det inte 

lämpligt att den samtyckande kvinnan också skulle benämnas moder då 

detta kunde leda till missförstånd. Istället föreslogs att hon skulle benämnas 

förälder.85  

  

Av 1 kap. 9 § FB framgår att en kvinna ska ses som ett barns förälder om 

hon samtyckt till att en assisterad befruktning utförs på hennes maka, 

registrerade partner eller sambo. Vidare krävs, för att kvinnan ska anses som 

förälder, att det med hänsyn till samtliga omständigheter är sannolikt att 

barnet avlats genom inseminationen eller befruktningen. Föräldraskap måste 

till skillnad från faderskap alltid fastställas genom bekräftelse eller dom. 

Detta beror på att det inte finns någon föräldraskapspresumtion i likhet med 

faderskapspresumtionen i 1 kap. 1 § FB. Vidare är bestämmelsen i 1 kap. 9 

§ FB endast tillämplig på fall av assisterad befruktning som utförs enligt 6 

                                                
82 Prop. 2001/02:89, s. 55. 
83 Singer (2012), s. 80 och prop. 2004/05:137, s. 1.  
84 Saldeen (2013), s. 108f. 
85 Prop. 2004/05:137, s. 43f.  
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eller 7 kap LGI. Föräldraskap för den samtyckande kvinnan fastställs inte i 

förhållande till barn tillkomna genom behandling som genomförs i privat 

regi eller i utlandet. I sådana situationer ska istället faderskap fastställas för 

spermiegivaren i enlighet med 1 kap. 3-5 §§ FB.86 Det finns dock en 

möjlighet att genom adoption åstadkomma gemensamt föräldraskap för det 

lesbiska paret om det är till fördel för barnet och övriga förutsättningar är 

uppfyllda.87 

 

4.2.3 Moderskap för ensamstående kvinna 
I juni år 2015 överlämnade regeringen prop. 2014/15:127 till riksdagen. I 

propositionen föreslår regeringen att ensamstående kvinnor ska ges samma 

möjlighet till assisterad befruktning inom svensk hälso- och sjukvård som 

idag finns för registrerade partners, gifta par och sambor. Enligt förslaget är 

utgångspunkten att den ensamstående kvinnan ska bli barnets enda rättsliga 

förälder. Således ska faderskap eller föräldraskap inte fastställas när en 

ensamstående kvinna genomgått assisterad befruktning, och det med hänsyn 

till samtliga omständigheter är sannolikt att barnet har tillkommit genom 

behandlingen. Om det brister i någon av förutsättningarna ska dock 

faderskap eller föräldraskap fastställas. Av utredningen framgår att det inte 

föreligger något hinder mot att spermiegivaren genom bekräftelse fastställs 

som rättslig fader i enlighet med 1 kap. 4 § FB. En sådan bekräftelse kräver 

dock att modern eller det myndiga barnet godkänner bekräftelsen. Om den 

ensamstående kvinnan genomgått assisterad befruktning inom svensk hälso- 

och sjukvård, och det med hänsyn till samtliga omständigheter är sannolikt 

att barnet kommit till genom behandlingen, ska socialnämnden lägga ner 

eller inte påbörja en faderskaps- eller föräldraskapsutredning. Ett sådant 

beslut ska gå att överklaga.88 Den 13 januari år 2016 antog riksdagen 

regeringens förslag om assisterad befruktning för ensamstående kvinnor och 

lagändringarna trädde i kraft 1 april år 2016.89 

                                                
86 SOU 2016:11, s. 120f.  
87 Prop. 2004/05:137, s. 44.  
88 Prop. 2014/15:127, s. 1 och s. 18-20. 
89 Bet. 2015/16:SoU3, s. 1 och 3.  



 31 

4.3 Fastställelse av faderskap 

4.3.1 Faderskapspresumtion 
”Pater est quem nuptiae demonstrat”, dvs. fader är den som äktenskapet 

utpekar. I svensk rätt framgår denna regel av 1 kap. 1 § FB och innebär att 

en gift man förutsätts vara fader till de barn som föds inom äktenskapet, den 

s.k. faderskapspresumtionen. Presumtionen är giltig även i fall där kvinnan 

är änka men barnet föds inom en sådan tid efter mannens död att det kan 

anses vara avlat dessförinnan. Om änkan däremot har ingått ett nytt 

äktenskap innan barnets födelse presumeras hennes nya make vara fader till 

barnet. Om kvinnan däremot är skild innan barnet föds föreligger inte någon 

faderskapspresumtion.90 Faderskapspresumtionen aktualiseras således 

automatiskt för en gift kvinnas make vad gäller de barn som kvinnan föder 

inom äktenskapet.91 

 

I de fall där det rättsliga faderskapet fastställs genom faderskapspresumtion 

förekommer inte någon prövning av det rättsliga faderskapets 

överensstämmelse med det genetiska. När bestämmelsen först kom till 

saknades metoder för att på ett tillförlitligt sätt fastställa faderskap. I 

motiven uttalades att, även om modern haft samlag med en annan man 

under konceptionstiden, uteslöt detta inte att maken kunde vara far till 

barnet. Barn som inte tillkommit i äktenskapet och som därmed saknade 

äktenskaplig börd hade en försvårad rättslig och social situation.  Genom att 

presumera att maken till den gifta kvinnan var far till de barn som föddes 

inom äktenskapet tryggades barnens levnadssituation och besvärliga 

undersökningar och svårförvärvad bevisning undveks.92 

 

Upprätthållandet av faderskapspresumtionen i svensk rätt har motiverats 

med att presumtionen till övervägande del leder till ett materiellt riktigt 

resultat. År 1977 avskaffades dock faderskapspresumtionen för den 

                                                
90 Ryrstedt (2003), s. 567f.  
91 Singer (2012), s. 46.  
92 Singer (2003), s. 131f.  
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frånskilde maken. Avskaffandet motiverades med att barn som föds efter en 

skilsmässa oftast är avlade av en annan man än den före detta maken. Detta 

innebär att faderskap för barn som föds efter en skilsmässa ska bedömas på 

samma sätt som för barn som föds av ogift mor, dvs. faderskap ska 

fastställas genom bekräftelse eller dom.93 I det enskilda fallet kan dock 

faderskapspresumtionen vara felaktig och därför finns möjlighet att bryta 

presumtionen under vissa villkor, 1 kap. 2§ FB.94 Till att börja med ska 

rätten förklara att maken inte är fader till barnet om det är utrett att modern 

har haft samlag med en annan man under konceptionstiden, och det med 

hänsyn till samtliga omständigheter är sannolikt att barnet avlats av den 

andre mannen. Vidare ska faderskapspresumtionen brytas om det pga. 

barnets arvsanlag eller annan särskild omständighet kan hållas för visst att 

mannen inte är barnets fader. Därutöver kan presumtionen brytas om 

mannen i äktenskapet skriftligen godkänner en annan mans bekräftelse av 

faderskapet med iakttagande av bestämmelserna i 1 kap. 4 § FB. I detta fall 

ska bekräftelsen alltid vara godkänd av modern.95 

 

4.3.2 Faderskapsbekräftelse 
 Om modern är ogift vid barnets födelse, och faderskapet därmed inte kan 

fastställas genom faderskapspresumtion i enlighet med 1 kap. 1 § FB, eller 

om den gifta mannens faderskap har hävts, ska faderskapet fastställas 

genom bekräftelse eller dom, 1 kap. 3 § FB. I dessa fall har socialnämnden 

en utredningsskyldighet gällande faderskapet och dess fastställande, vilket 

följer av 2 kap. 1 § FB.96 Av 1 kap. 4 § FB framgår att en 

faderskapsbekräftelse ska ske skriftligt och under bevittnande av två 

personer. Vittnena är s.k. solennitetsvittnen, vilket innebär att de utgör en 

nödvändig förutsättning för rättshandlingens giltighet. Vidare ska 

bekräftelsen skriftligen godkännas av socialnämnden och av modern eller en 

särskilt förordnad vårdnadshavare för barnet. Om barnet är myndigt ska 

                                                
93 Prop. 1975/76:170, s. 131f.  
94 Saldeen (2013), s. 60f.  
95 Ryrstedt (2003), s. 568 och 1 kap. 2 § FB.  
96 Singer (2012), s. 50f.  
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bekräftelsen istället godkännas av barnet. Socialnämndens godkännande av 

faderskapsbekräftelser sammanhänger med lagstiftarens strävan efter att det 

rättsliga faderskapet ska överensstämma med det genetiska faderskapet. 

Socialnämnden får endast godkänna bekräftelsen om det kan antas att 

mannen är fader till barnet. Den man som ska bekräfta faderskapet behöver 

inte ha uppnått myndighetsålder. Dock krävs att han har uppnått en sådan 

intellektuell mognad att han förstår innebörden och konsekvenserna av 

bekräftelsen. Av 1 kap. 4 § 2 st. FB följer att faderskapsbekräftelsen får 

lämnas innan barnet har fötts, men socialnämnden bör enligt 

Socialstyrelsens föreskrifter inte godkänna bekräftelsen förrän barnet är 

fött.97 

 

Om socialnämnden genom sin utredning finner att faderskapsfrågan kan 

bedömas med tillräcklig säkerhet ska nämnden bereda den man som antas 

vara fader till barnet tillfälle att bekräfta faderskapet, 2 kap. 5 § FB. Har 

modern istället haft samlag med flera män under konceptionstiden ska 

socialnämnden verka för att en rättsgenetisk undersökning utförs och endast 

godkänna en bekräftelse av den man som genom den rättsgenetiska 

undersökningen sannolikt visas vara fader till barnet.98 

 

4.3.3 Fastställelse av faderskap genom dom 
I de fall där ingen man har bekräftat faderskapet eller fastställts som fader 

genom faderskapspresumtion, ska faderskapet fastställas genom dom i en 

rättegång mot den man eller de män som kan tänkas vara far till barnet.99 

Enligt 1 kap. 5 § ska faderskapet fastställas genom dom om det genom en 

genetisk undersökning är utrett att mannen är barnets far. Av samma 

bestämmelse framgår att rätten också ska förklara en man vara far om det är 

utrett att mannen haft samlag med barnets mor, och det med hänsyn till 

samtliga omständigheter är sannolikt att barnet avlats av honom. Enligt den 

tidigare lydelsen av 1 kap. 5 § FB kunde en man förklaras som far till ett 
                                                
97 Saldeen (2013), s. 71f och SOSFS 2011:2, s. 15.  
98 Singer (2000), s. 179 och SOSFS 2011:2, s. 15.  
99 Prop. 2004/05:137, s. 50.  
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barn genom domstols dom om två förutsättningar var uppfyllda. Dels skulle 

det vara utrett att mannen haft samlag med kvinnan under konceptionstiden, 

dels skulle det med hänsyn till samtliga omständigheter vara sannolikt att 

barnet avlats av honom. Den 1 juli år 2005 infördes en lagändring av 1 kap. 

5 § FB. Genom denna lagändring infördes passagen om att rätten ska 

förklara en man vara far till ett barn om det av genetisk undersökning 

framgår att så är fallet. En DNA-analys som med tillräcklig säkerhet pekar 

på att mannen är far till barnet innebär att det inte krävs någon särskild 

bevisning om att han har haft samlag med modern. Motiven bakom gällande 

lagändring var således en anpassning till den tekniska utvecklingen av 

DNA-analyser som sedan år 1994 används vid samtliga 

faderskapsundersökningar. Vidare uttalades att en sådan anpassning till viss 

del redan hade skett i rättstillämpningen och detta med hänvisning till 

rättsfallet NJA 1998 s. 184. I nämnda rättsfall fann HD att det av den 

framlagda bevisningen inte var utrett att mannen hade haft samlag med 

kvinnan under konceptionstiden. Av den åberopade DNA-bevisningen 

framgick dock att mannen med 99,999 procents sannolikhet var barnets far. 

Med beaktande av DNA-analysen ansåg HD att det skulle vara otänkbart att 

någon annan man skulle kunna vara far till barnet. Således fastställdes 

mannen som far till barnet trots att samlagsrekvisitet i den tidigare lydelsen 

av 1 kap. 5 § FB inte var uppfyllt. I förarbetena uttalades dock att det även 

fortsättningsvis måste finnas regler för de sällsynta fall där en DNA-analys 

inte har kunnat genomföras eller då analysen ger ett otillräckligt underlag. I 

dessa fall ska den tidigare presumtionsregeln fortsättningsvis gälla, dvs. om 

det är utrett att samlag har skett behöver det genetiska släktskapet endast 

göras sannolikt.100  

 

Det är barnet som kan väcka en talan om fastställande av faderskap i 

domstol, 3 kap. 5 § FB. Om barnet inte är myndigt kan moder som är 

vårdnadshavare, en särskilt förordnad vårdnadshavare eller socialnämnden 

väcka talan för barnets räkning. Socialnämnden kan företräda barnet vid 

fastställande av faderskap endast i förhållande till de fall som avses i 2 kap. 
                                                
100 Prop. 2004/05:137, s. 50f.  
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1 § FB, dvs. om ingen man har fastställts vara far till barnet genom 

faderskapspresumtionen i 1 kap. 1 § FB. I sådana fall är socialnämnden 

skyldig att utreda vem som är far till barnet och se till att faderskapet 

fastställs.101 En man som anser sig vara far till ett barn fött av ogift mor har 

således ingen möjlighet att väcka faderskapstalan i domstol102. Mannen kan 

dock vända sig till socialnämnden och anmäla att han anser sig vara far. 

Nämnden har i sådana fall en utredningsskyldighet gällande sannolikheten 

av mannens faderskap och kan, om inte faderskapet finns fastställt, väcka 

talan för barnets räkning oavsett moderns inställning i frågan. Om 

socialnämnden väljer att inte väcka talan för barnets räkning kan den man 

som anser sig vara far till barnet ansöka om god man för barnet hos 

överförmyndaren i enlighet med 11 kap. 2 § 4 st. FB103. Överförmyndaren 

har dock ingen skyldighet att besluta om en god man.104 

 

4.3.4 Faderskap vid assisterad befruktning  
Av 1 kap. 6 § FB framgår att den man som lämnat samtycke till att 

insemination utförs på hans hustru eller sambo, ska vid tillämpning av de 

allmänna reglerna om fastställande av faderskap i 1 kap. 2-5 §§ FB, anses 

vara barnets far. Dock krävs att det med hänsyn till samtliga omständigheter 

är sannolikt att barnet avlats genom inseminationen. Detta innebär att 

mannen inte kan få faderskapet hävt med hänvisning till att han saknar 

genetiska band till barnet.105 För fastställande av faderskap i fall där 

insemination har genomförts, föreligger inte krav på att inseminationen ska 

ha utförts i enlighet med LGI, utan bestämmelsen är tillämpar även om 

inseminationen har genomförts i utlandet eller i privat regi. Vidare är 

bestämmelsen tillämpar om mannen enbart har lämnat ett muntligt samtycke 

till inseminationen. Dock krävs för ett giltigt samtycke att mannen har en 

rättslig förmåga att företa en sådan handling. Vidare kan nämnas att för att 

                                                
101 Ryrstedt, Föräldrabalk (1949:381) 3 kap. 5 §, Lexino 2016-01-01, Avsnitt 2.3 Rätt att 
företräda barnet.  
102 Se t.ex. NJA 1970 s. 347, RH 1995:85 och NJA 2007 s. 684.  
103 Se t.ex. NJA 1971 s. 278. 
104 Singer (2012), s. 51f.  
105 Singer (2012), s. 78.  
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få tillgång till assisterad befruktning i form av insemination i enlighet med 

LGI krävs att mannens samtycke är skriftligt.106  

 

Fastställande av faderskap efter befruktning utanför kroppen regleras i 1 

kap. 8 § FB och liknar i mångt och mycket bestämmelsen om faderskap vid 

insemination i 1 kap. 6 § FB. Av lagrummet framgår att om en befruktning 

av moderns ägg har skett utanför hennes kropp med samtycke av hennes 

make eller sambo, och det med hänsyn till samtliga omständigheter är 

sannolikt att barnet avlats genom behandlingen, ska den samtyckande 

mannen anses som barnets far vid tillämpning av de allmänna 

faderskapsbestämmelserna i 1 kap. 2-5 §§ FB. Likt bestämmelserna rörande 

faderskap vid insemination saknar genetiskt släktskap betydelse vid 

befruktning utanför kroppen. Om istället det befruktade ägget donerats av en 

annan kvinna är mannen alltid genetisk far till barnet, eftersom det i svensk 

rätt inte är tillåtet med samtidig ägg- och spermiedonation.107 Inte heller i 

fall av befruktning utanför kroppen föreligger krav på att befruktningen ska 

ha utförts i enlighet med LGI utan bestämmelsen är tillämplig även om 

befruktningen har skett utomlands. Vidare krävs inte ett skriftligt samtycke 

utan ett muntligt samtycke gör lagrummet applicerbart. Har mannen 

samtyckt till befruktningen ska faderskapet inte kunna hävas enbart med 

hänvisning till att det inte föreligger genetisk överensstämmelse mellan 

mannen och barnet.108 Till sist kan nämnas att av 1 kap. 5 § 2 st. FB följer 

att faderskap inte kan fastställas för en man som är spermiegivare enligt 6 

eller 7 kap. LGI. Såldes kommer spermiegivaren alltid sakna rättsliga band 

till barnet.109 

 

                                                
106 Prop. 1984/85:2, s. 20 och Singer (2012), s. 78.  
107 Singer (2012), s. 78f och Mägi & Zimmerman (2015), s. 182.  
108 Prop. 1987/88:160, s. 20f.  
109 Saldeen (2013), s. 108.  
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5 Fastställelse av föräldraskap 
vid adoption  

5.1 Inledning 
Adoptionsinstitutet infördes för första gången i svensk rätt år 1917 genom 

lagen (1917:378) om adoption. Adoptionen bidrog till att barnet fick 

föräldrar som stod för uppfostran och försörjning. Därmed blev 

adoptivbarnet inte en belastning för samhället. Målsättningen var att 

åstadkomma ett rättsligt förhållande mellan adoptivbarnet och 

adoptivföräldrarna som i mångt och mycket skulle efterlikna förhållandet 

mellan föräldrar och deras biologiska barn. Det var dock möjligt för en 

person att ensam adoptera ett barn. I dessa fall var det oftast fråga om att 

adoptera makes barn, s.k. närståendeadoption.110 Enligt 1917 års 

adoptionslag var det också möjligt för en make att ensam med den andra 

makens samtycke adoptera eget barn.111  

 

Enligt 1917 års adoptionslag uppkom det inte ett familjerättsligt förhållande 

mellan adoptivbarnet och adoptantens släkt. Adoptivbarnets familjerättsliga 

band till sin biologiska familj kvarstod i viss mån, t.ex. gällande arv och 

underhåll. Under vissa förutsättningar fanns också en möjlighet till att häva 

adoptionen. Eftersom adoptivbarnet behöll vissa band till sin biologiska 

familj och då barnet inte förvärvade fulla familjerättsliga band till 

adoptantens familj, kom adoptioner enligt 1917 års lag att betecknas som 

svaga adoptioner.112 År 1959 reformerades adoptionsinstitutet och s.k. 

starka adoptioner infördes, innebärande att alla tidigare rättsliga band mellan 

adoptivbarnet och dennes biologiska familj borttogs. Adoptivbarnet stod 

därmed i samma förhållande till adoptanten och dennes släkt som 

                                                
110 Singer (2000), s. 258f.  
111 Singer (2000), s. 263 och Singer (2012), s. 61.  
112 SOU 2009:61, s. 65f.  
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adoptantens biologiska barn. Dock kvarstod hävningsmöjligheten. År 1971 

togs även denna bort.113 

 

År 2001 föreslog regeringen i prop. 2001/02:123 att registrerade partner, i 

likhet med olikkönade makar, skulle ges möjlighet till att prövas som 

adoptivföräldrar. Regeringen uttalade att, mot bakgrund av det underlag som 

fanns om adopterade barn som växer upp i homosexuella familjer, fanns det 

mycket som talade för att dessa föräldrar skulle klara av att hantera den 

speciella situation som adoptivbarnet kunde befinna sig i.114 Förslaget 

antogs av riksdagen och lagändringen trädde i kraft den 1 februari år 2003. 

Från och med den 1 maj år 2009 gäller dessa regler också samkönade 

makar.115 

 

5.2 Barnkonventionen  
Utgångspunkten är att barnets bästa ska vara vägledande i alla frågor som 

rör barnet. Detta är något som också framgår av barnkonventionen. Enligt 

art. 3 i nämnda konvention ska barnets bästa komma i främsta rummet vid 

alla åtgärder som rör barnet, vare sig de vidtas av offentliga eller privata 

sociala välfärdsinstitutioner, domstolar, administrativa myndigheter eller 

lagstiftande organ. Enligt barnkonventionen är barnets bästa en viktig 

princip som ska appliceras på alla områden, dock krävs inte att principen 

ska vara utslagsgivande. Gällande adoption framgår av barnkonventionens 

art. 21 att kraven är strängare. Enligt nämnda bestämmelse ska 

konventionsstaterna säkerställa att barnets bästa först och främst beaktas vid 

alla omständigheter som rör adoptionen. Inga andra intressen såsom 

ekonomiska, politiska eller adoptantens egna intressen får väga tyngre än 

barnets.116 De krav som uppställs i art. 21 i barnkonventionen uppfylls av 

bestämmelserna om adoption i 4 kap. FB.117  

                                                
113 SOU 2009:61, s. 66.  
114 Prop. 2001/02:123, s. 25.  
115 Saldeen (2013), s. 151.  
116 Prop. 2001/02:123, s. 21.  
117 Singer (2012), s. 60. 
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5.3 Den rättsliga regleringen  

5.3.1 Vem kan adoptera? 
Huvudregeln är att den som vill adoptera ett barn ska ha fyllt 25 år, 4 kap. 1 

§ FB. Om synnerliga skäl föreligger kan undantag göras för personer som är 

under 25 år. Av förarbetena till bestämmelsen framgår att med ”synnerliga 

skäl” åsyftas fall där två unga makar är införstådda med att de inte kan få 

barn eller där adoptionen gäller en närstående släkting.118 Den som fyllt 18 

år kan få adoptera om adoptionen gäller eget barn, makes barn eller 

adoptivbarn eller om det annars föreligger synnerliga skäl. I Sverige finns 

inte någon lagstadgad övre åldersgräns för adoptivföräldrarna. Av 

förarbetena framgår dock att som utgångspunkt ska den som önskar 

adoptera ett litet barn inte vara äldre än 45 år för att anses lämplig.119 Åldern 

på den som önskar adoptera är något som ofta beaktas vid socialnämndens 

prövning av om medgivande ska ges för att ta emot barnet enligt 6 kap. 

Socialtjänstlagen (2001:453) (SoL). Även vid domstolens 

lämplighetsprövning av den som vill adoptera beaktas dennes ålder.120 

 

Makar, ensamstående och registrerade partner har möjlighet att adoptera. 

Huvudregeln är att makar inte får adoptera ensamma, utan makarna måste 

adoptera gemensamt. Dock kan undantag göras i de fall där den ena maken 

vill adoptera ett barn och den andra maken vistas på okänd ort eller lider av 

en allvarlig psykisk störning, se 4 kap. 3 och 4 §§ FB. Vidare kan undantag 

göras vad gäller den som är gift och som önskar adoptera sin makes eller 

registrerade partners barn, s.k. närståendeadoption. Dock krävs att makarna 

genom adoptionen gemensamt bli föräldrar till barnet och att den andra 

maken lämnar sitt samtycke till adoptionen.121 Sambor har dock ingen 

möjlighet att adoptera enligt svensk lag. Förslag om att sambor ska ges 

möjlighet till att adoptera gemensamt har dock framförts.122 

                                                
118 Prop. 1970:186, s. 50f. 
119 Sverne Arvill & Svensson (2008), s. 12 och RÅ 1995 ref. 67.  
120 Singer (2012), s. 60f.  
121 Sverne Arvill & Svensson (2008), s. 31. 
122 Singer (2012), s. 61 och SOU 2009:61, s. 109.  
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5.3.2 Samtyckeskrav  
I 4 kap. 5 § FB föreskrivs att den som fyllt 12 år inte får adopteras utan eget 

samtycke. Om barnet är under 12 år ska domstolen, vid bedömningen av om 

adoptionen är lämplig, ta hänsyn till barnets vilja med beaktande av barnets 

ålder och mognad, 4 kap. 6 § FB. Socialnämnden ska, om det inte är 

olämpligt, försöka klarlägga barnets inställning och redovisa den för rätten, 

4 kap. 10 § 2 st. FB. Om den som ska adopteras är under 16 år och skulle 

kunna ta skada av att bli tillfrågad, eller om barnet skulle vara varaktigt 

förhindrad att lämna samtycke pga. psykisk störning eller annat liknande 

förhållande, kan adoptionen ske utan barnets samtycke, 4 kap. 5 § FB.123 

 

Föräldrarnas samtycke krävs för att en adoption ska kunna ske av den som 

är under 18 år, 4 kap. 5 a § FB. Moderns samtycke får lämnas först efter att 

hon återhämtat sig tillräckligt efter födseln och i allmänhet bör moderns 

samtycke inte lämnas tidigare än sex veckor efter födseln124. Samtycke 

behövs inte från den som lider av en allvarlig psykisk störning, är utan del i 

vårdnaden eller befinner sig på okänd ort. Av 4 kap. 10 § FB framgår dock 

att en förälder som inte har del i vårdnaden om barnet och vars samtycke till 

adoptionen inte krävs, ska höras. Denna förälder kan dock inte hindra en 

adoption om den bedöms vara till fördel för barnet. Om vårdnaden flyttats 

över på en särskilt förordnad vårdnadshavare ska istället denne lämna 

samtycke till adoptionen, 4 kap. 5 a § 2 st. FB.125  

 

Förälders återkallelse av samtycke till makes adoptionsansökan prövades av 

HD i fallet NJA 2006 s. 505. En kvinna ansökte vid TR om att få adoptera 

sin makes dotter född år 2002. Maken hade ensam vårdnad om dottern men 

barnet var makarnas gemensamma genetiska barn som fötts av en 

surrogatmoder. Maken samtyckte till adoptionen och socialnämnden 

godkände adoptionsansökan. I mars år 2004 beslutade således TR att lämna 

tillstånd till kvinnan att adoptera barnet. Mannen överklagade dock till Svea 

                                                
123 Singer (2012), s. 61f.  
124 Kuttenkeuler, Föräldrabalk (1949:381), 4 kap. 5a §, Lexino 2014-11-26. 
125 Singer (2012), s. 62f.  



 41 

HovR och yrkade att HovR skulle lämna adoptionsansökan utan bifall då 

han inte längre samtyckte till adoptionen. HovR uttalade att, i och med 

mannens återkallelse av sitt samtycke, saknades de rättsliga 

förutsättningarna enligt 4 kap. 3 och 5 a §§ FB för att bifalla ansökan. Med 

beaktande av detta beslutade HovR att upphäva adoptionsbeslutet samt avslå 

adoptionsansökan. Kvinnan valde att överklaga till HD och yrkade att 

adoptionsansökan skulle bifallas och att hon skulle förklaras vara barnets 

moder. Vidare anförde hon att avslaget av adoptionsansökan berövade 

barnet sin verkliga moder, något som hon ansåg stred mot principen om 

barnets bästa i barnkonventionen. HD:s majoritet hänvisade till rättsfallet 

NJA 1973 s. 62 och anförde att det av fallet framgick att ett beslut om 

adoption ska upphävas om en förälder vars samtycke krävs, och som 

tidigare lämnat samtycket, överklagar och återkallar. Enligt HD:s majoritet 

gav rättsfallet uttryck för en grundläggande princip om att samtycke ska 

föreligga vid tidpunkten för adoptionsansökans prövning. Vidare uttalades 

att principen även ansågs överensstämma med principen om barnets bästa 

vid adoption, i enlighet med art. 21 (a) i barnkonventionen. Det fanns enligt 

HD ingen anledning att frångå principen och den ansågs överensstämma 

med barnkonventionens bestämmelser. Därmed avslogs kvinnans 

överklagande.  

 

HD:s minoritet var av en annan uppfattning. De uttalade att om rätten inte 

skulle medge kvinnans adoptionsansökan, skulle hon sakna möjlighet till att 

kunna förordnas som vårdnadshavare till flickan. HD:s minoritet ställde sig 

tveksamma till att avskära kvinnans möjligheter till att få det rättsliga 

föräldraskapet prövat genom att avslå adoptionsansökan. Enligt HD:s 

minoritet hade kvinnan under flickans levnadstid i alla bemärkelser varit att 

betrakta som hennes moder. Vidare uttalades att omständigheterna i fallet 

NJA 1973 s. 62 var väsentligen annorlunda, då de rättsliga banden mellan 

den som lämnat samtycket och barnet skulle avskäras vid en adoption. I det 

nuvarande fallet skulle faderns rättsliga ställning i förhållande till barnet inte 

påverkas. HD:s minoritet ansåg att i fallet utgjorde inte återkallelsen av 

samtycket ett hinder mot adoption.   
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5.3.3 Lämplighetsprövning  
Av 6 kap. 6 § SoL framgår att ett barn inte utan socialnämndens 

medgivande får tas emot för stadigvarande vård och fostran i ett enskilt hem 

som inte tillhör någon av föräldrarna eller någon annan som har vårdnaden 

om barnet. Socialnämnden får således inte lämna medgivande eller fatta 

beslut om vård utan att förhållandena i det enskilda hemmet har utretts. 

Socialnämndens beslut om medgivande till mottagande av ett barn kan 

överklagas till allmän förvaltningsdomstol, med HFD som sista instans.126 

 

Om det rättsliga förutsättningarna för adoption är uppfyllda ska domstolen 

utföra en lämplighetsprövning innan adoption medges. Domstolen får inte 

ge tillstånd till adoption om adoptionen inte anses vara till fördel för barnet. 

Vidare ska domstolen vid sin lämplighetsbedömning beakta om sökanden 

har uppfostrat barnet, vill uppfostra barnet, eller om det med hänsyn till det 

personliga förhållandet mellan sökanden och barnet finns särskild anledning 

till adoptionen, enligt 4 kap. 6 § 1 st. FB. Barnets bästa ska således beaktas 

vid beslutsfattandet. Som tidigare nämnts ska socialnämndens yttrande 

inhämtas i de fall barnet inte har fyllt 18 år, 4 kap. 10 § 1 st. FB.127 I 4 kap. 

6 § 2 st. FB föreskrivs att en adoptionsansökan inte får bifallas om 

ersättning utlovats eller getts eller om det avtalats om bidrag till barnets 

underhåll. Underhållsbidrag i form av engångsbelopp är dock inte ett hinder 

för tillstånd till adoption om beloppet inbetalas till socialnämnden.128 

Avslutningsvis kan nämnas att den som vill adoptera ett barn och de som 

annars ska höras i adoptionsärendet har möjlighet att väcka talan mot 

domstols beslut i ett adoptionsärende. Detta innebär att även en biologisk 

förälder utan vårdnadsansvar kan föra talan i domstol.129 Adoptivbarnets 

föräldrar anses alltid vara berörda på sådant sätt att de ska betraktas som 

parter i adoptionsärendet och som utgångspunkt ha möjlighet att yttra sig 

över saken.130 

                                                
126 Singer (2012), s. 64.  
127 Singer (2012), s. 63.  
128 Singer (2012), s. 63.  
129 Singer (2012), s. 64.  
130 SOU 2009:61, s. 182.  
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6 Internationella 
föräldraskapsregler 

6.1 Inledning 
Som tidigare nämnts söker sig ibland ofrivilligt barnlösa utanför Sveriges 

gränser för att genomgå assisterad befruktning. En bakomliggande orsak 

kan vara att dessa personer vill använda sig av en behandlingsmetod som 

inte är tillåten i Sverige, t.ex. surrogatmoderskap. Personerna kanske inte 

uppfyller kraven för att få behandling inom svensk hälso- och sjukvård. I 

andra fall kan långa väntetider och begränsat antal behandlingsförsök som 

bekostas av sjukvården bidra till att ofrivilligt barnlösa åker utomlands för 

att genomgå assisterad befruktning. Det är dock inte alltid utan svårigheter 

som de ofrivilligt barnlösa kan genomgå behandling med assisterad 

befruktning i utlandet. Rättsliga problem kan uppstå, inte minst i de fall där 

barnet föds utomlands och sedan ska följa med de tilltänkta föräldrarna hem 

till Sverige. I sådana fall kan frågor uppkomma kring utländska faderskaps- 

och föräldraskapsavgörandens rättsliga verkan i Sverige. Det kan också 

uppkomma frågor om vad som gäller för att barnet ska kunna få resa in i 

Sverige och bosätta sig här med sina tilltänkta föräldrar.131 

 

Vad gäller surrogatarrangemang i utlandet med svenska tilltänkta föräldrar 

kan i vissa fall svenska internationella privat- och processrättsliga 

bestämmelser komma att aktualiseras. Den internationella privaträtten 

kännetecknas ofta av att tre grundläggande frågor ställs. Till att börja med 

aktualiseras frågan om svensk domstol eller andra svenska myndigheters 

behörighet att pröva en rättslig tvist. För det andra aktualiseras frågan om 

vilket lands lag som ska tillämpas. För det tredje aktualiseras slutligen 

frågan om vilken rättsverkan ett utländskt avgörande ska ha i Sverige och 

                                                
131 SOU 2016:11, s. 129. 
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tvärtom.132 I detta kapitel ska därför utredas vad som gäller beträffande 

internationella faderskap-, moderskap- och föräldraskapsfrågor.  

 

6.2 Moderskap 
Det saknas svenska internationellt privaträttsliga regler om moderskap. En 

förklaring till detta är att det i Sverige och i många andra länder inte uppstår 

några oklarheter kring vem som ska anses vara ett barns moder i rättslig 

bemärkelse. Som tidigare nämnts gäller principen ”mater semper certa est”, 

dvs. det är alltid säkert vem som är moder. Vidare gäller också principen 

”mater est quam gestatio demonstrat”, dvs. modern är den som födandet 

utvisar. Således är det alltid den kvinna som föder ett barn som ska anses 

vara barnets moder.133 Michael Bogdan134 har dock uttalat att 

bestämmelserna i 2 och 5 §§ IFL analogt kan tillämpas för att avgöra vem 

som ska anses vara mor till ett barn eller vid ett fastställande eller hävande 

av ett moderskap.135  

 

6.3 Lagen (1985:367) om internationella 
faderskapsfrågor  

6.3.1 Allmänt om IFL  
I FB finns bestämmelser om faderskap och föräldraskap inom den svenska 

familjerätten. Faderskap och föräldraskap i internationella förhållanden 

regleras istället i IFL. Lagen innehåller bl.a. bestämmelser om svenska 

domstolars behörighet i faderskapsmål med koppling till annat land och om 

svensk socialnämnds medverkan vid fastställande av faderskap. IFL reglerar 

också vilket lands lag som ska tillämpas vid avgöranden om faderskap till 

                                                
132 Socialstyrelsens handbok (2005), s. 79f.  
133 SOU 2016:11, s. 130.  
134 Professor i internationell och komparativ rätt vid Lunds universitet.  
135 Bogdan (2002), s. 746f.  
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ett barn samt i vilka fall och under vilka omständigheter utländska 

faderskaps- och föräldraskapsfastställelser ska godtas i Sverige.136 

 

6.3.2 Faderskapspresumtion  
I 2 § IFL regleras de fall då en man automatiskt ska anses vara far till ett 

barn fött utomlands. För att bestämmelsen ska aktualiseras krävs först och 

främst att mannen är gift eller har varit gift med barnets mor. Det är alltså 

fråga om en faderskapspresumtion likt den som regleras i 1 kap. 1 § FB. För 

det andra gäller att faderskapspresumtionen ska vara giltig enligt lagen i det 

land där barnet vid födelsen fick hemvist, eller om inte någon man ska anses 

som barnets far enligt den lagen, då det följer av lagen i det land där barnet 

vid födelsen blev medborgare. Av förarbetena framgår att det 

hemvistbegrepp som ska tillämpas är det som anges i 7 kap. 2 § lagen 

(1904:26, s. 1) om vissa internationella rättsförhållanden rörande äktenskap 

och förmyndarskap (IÄL).137 Hemvistbegreppet i 7 kap. 2 § IÄL innebär att 

en person som är bosatt i Sverige bör anses ha sin hemvist i landet om 

bosättningen med hänsyn till vistelsens varaktighet och omständigheterna i 

övrigt anses stadigvarande.138 Vidare framgår av 2 § IFL att om ett barn vid 

födelsen får hemvist i Sverige, ska faderskapsfrågan prövas enligt svensk 

lag, dvs. faderskapspresumtionen i 1 kap. 1 § FB aktualiseras. Om 

bestämmelsen i 2 § IFL ska tillämpas i förhållande till ett 

surrogatarrangemang i utlandet kan det resultera i att surrogatmoderns 

eventuella make anses vara barnets rättsliga far. För att den tilltänkta 

svenska fadern ska få sitt faderskap fastställt måste först faderskapet för 

surrogatmoderns eventuella make hävas.139 Enligt 12 § IFL ska en svensk 

myndighet avstå från att tillämpa en utländsk bestämmelse om 

tillämpningen av den skulle leda till ett resultat som är oförenligt med 

svensk rättsuppfattning, den s.k. ordre public-regeln.140 

                                                
136 SOU 2016:11, s. 130 och Walin & Vängby, Avd. 1 I:3.  
137 SOU 2016:11, s. 131.  
138 Prop. 1984/85:124, s. 41.  
139 SOU 2016:11, s. 131.  
140 Prop. 1984/85:124, s. 42f.  
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6.3.3 Fastställelse av faderskap genom 
bekräftelse 

Om det inte föreligger någon faderskapspresumtion ska faderskapet 

fastställas genom bekräftelse eller dom. För att ett faderskap eller 

föräldraskap ska kunna fastställas genom bekräftelse och under medverkan 

av en svensk socialnämnd krävs att socialnämnden är skyldig att utreda 

faderskapet eller föräldraskapet i enlighet med bestämmelserna i 2 kap. FB, 

vilket framgår av 3 och 6 a §§ IFL. För att socialnämndens skyldighet ska 

aktualiseras krävs dock att barnet har hemvist i Sverige och står under 

någons vårdnad, enligt 2 kap. 1, 8 och 8 a §§ FB. Detta innebär att 

bestämmelserna inte är tillämpbara om barnet har hemvist i ett annat land. I 

de fall där socialnämnden medverkar till att ett faderskap eller föräldraskap 

fastställs ska alltid svensk lag tillämpas, vilket följer av 3 § 2 st. och 6 a 3 st. 

§§ IFL. Avslutningsvis kan nämnas att om en faderskapsbekräftelse lämnats 

utomlands ska den anses giltig till formen, förutsatt att den uppfyller 

formföreskrifterna enligt lagen i det land där den har lämnats, 3 § 3 st. 

IFL.141 

 

6.3.4 Fastställelse av faderskap genom dom 
Ett föräldraskap eller faderskap kan också fastställas genom dom. En svensk 

domstol får ta upp ett mål om fastställande av faderskap eller föräldraskap 

om barnet har hemvist i Sverige, om talan förs mot en man eller flera män 

som har hemvist i Sverige eller om det med hänsyn till barnets, moderns 

eller mannens anknytning till Sverige finns särskild anledning att ta upp 

målet till prövning i landet, 4 och 6 a §§ IFL.142 Bestämmelsen är tänkt att 

tillämpas restriktivt. Som utgångspunkt bör anknytningen till Sverige bestå 

av hemvist eller medborgarskap. En anledning till att ta upp ett mål om det 

med hänsyn till anknytningen finns särskild anledning i form av t.ex. ett 

medborgarskap är att det vid tillämpningen av hemvistlandets lagar eller 

rättssystem visar sig att faderskapsfrågan inte kan prövas, eller att 

                                                
141 SOU 2016:11, s. 132 och Bogdan (2014), s. 197.  
142 SOU 2016:11, s. 132f.  
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tillämpningen av den lagstiftningen skulle resultera i en utgång stötande för 

svensk rättsuppfattning (jfr 12 § IFL).143  

 

En talan om fastställande av faderskap ska vid svensk domstol prövas enligt 

lagen i det land där barnet har hemvist när målet avgörs i första instans, se 5 

§ 1 st. IFL. Beträffande fastställande av föräldraskap i enlighet med 1 kap. 9 

§ FB ska vid en sådan talan alltid svensk lag tillämpas, se 6 a § 3 st. IFL. 

Om det blir aktuellt för svensk domstol att tillämpa lagen i barnets 

hemvistland kan bestämmelsen om s.k. ordre public i 12 § i vissa fall 

aktualiseras. Enligt nämnda paragraf får en bestämmelse i utländsk lag inte 

tillämpas av svensk domstol om det skulle vara uppenbart oförenligt med 

grunderna för den svenska rättsordningen.144 Bestämmelsen i 5 § 1 st. IFL 

innebär att om ett utländskt barn flyttar till Sverige och får hemvist här ska 

svensk rätt tillämpas i ett eventuellt faderskapsmål.145 Av 4 § 2 st. IFL följer 

att om kriterierna för svensk domsrätt är uppfyllda, men förutsättningarna 

för uppfyllandet ändras efter att talan har väckts, ska domstolen trots detta 

fortsättningsvis anses ha behörighet att pröva faderskapsfrågan.146 

 

6.3.5 Erkännande av utländska 
faderskapsfastställelser  

I vissa fall kan ett faderskapsavgörande, avseende ett utlandsfött barn, ha 

meddelats i utlandet innan barnet anländer till Sverige. Frågor kan 

uppkomma om vilken verkan en utländsk faderskapsfastställelse, genom 

dom eller bekräftelse, ska ha i Sverige. I IFL finns bestämmelser som 

reglerar verkan av utländska faderskapsfastställelser. Huvudregeln är att 

utländska faderskapsfastställelser är giltiga i Sverige, dvs. de anses ha 

rättsverkan i Sverige. Dock måste vissa grundläggande kriterier vara 

uppfyllda och det får inte heller föreligga några grunder för att vägra den 

utländska fastställelsen. Enligt 7 § IFL ska ett faderskapsavgörande, taget av 

                                                
143 Prop. 1984/85:124, s. 48. 
144 SOU 2016:11, s. 133.  
145 Bogdan (2014), s. 195.  
146 Bogdan (2014), s. 200.  
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en utländsk domstol och som har vunnit laga kraft, anses giltig i Sverige om 

det med hänsyn till en parts hemvist eller medborgarskap eller annan 

anknytning har funnits skälig anledning till att talan prövades i den andra 

staten. I 10 a § IFL föreskrivs att bestämmelsen om faderskap också gäller 

föräldraskap enligt 1 kap. 9 § FB.147 Av förarbetena till IFL framgår att, vid 

bedömningen av om det har förelegat skälig anledning till att talan prövades 

av en utländsk domstol, borde skälig anledning anses föreligga i de fall där 

barnet vid tiden för rättegången hade hemvist i det främmande landet eller 

om talan fördes mot en man eller flera män om dessa hade hemvist i det 

främmande landet.148  

 

Av 7 § 2 st. IFL framgår att ett utländskt avgörande inte gäller i Sverige om 

svaranden inte i tillräckligt god tid informerats om den väckta talan för att 

kunna inkomma med svar eller annars om svaranden inte haft rimliga 

möjligheter att föra sin talan i den utländska rättegången. Vidare ska 

avgörandet inte gälla i Sverige om avgörandet strider mot svensk dom eller 

ett i Sverige giltigt avgörande som meddelats i en rättegång innan den 

utländska rättegången inleddes.149 

 

Av 8 § IFL framgår vad som krävs för att en utländsk faderskapsfastställelse 

genom bekräftelse ska anses giltig i Sverige. Fastställelsen anses giltig i 

Sverige om den är giltig enligt lagen i det land där barnet eller den som 

lämnat bekräftelsen hade sin hemvist, alternativt i det land där någon av 

dem var medborgare. Bestämmelsen gäller även i förhållande till 

föräldraskap enligt 1 kap. 9 § FB, se vidare i 10 § IFL om detta. Även om 

dessa villkor är uppfyllda kan dock en i utlandet lämnad 

faderskapsbekräftelse vägras erkännande i Sverige om något av de i 8 § 3 st. 

IFL uppräknade vägransgrunderna är för handen. Detta innebär att den 

utländska bekräftelsen inte är giltig om den står i strid med en giltig svensk 

fastställelse, om det redan pågår en rättegång om faderskap som kan antas 

leda till en giltig svensk fastställelse, eller om faderskapsbekräftelsen är 
                                                
147 SOU 2016:11, s. 133f.  
148 Prop. 1984/85:124, s. 55.  
149 Bogdan (2014), s. 203.  
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uppenbart oriktig.150 Dessutom ska en sådan faderskapsbekräftelse vägras 

erkännande i Sverige om den strider mot bestämmelsen om ordre public i 12 

§ IFL.151  

 

Svea HovR har i två ärenden152 från år 2014 och år 2015, prövat frågan om 

erkännande av utländska domar angående faderskap. Målen är i mångt och 

mycket lika när det kommer till sakomständigheter och utfall. Rättsfallen rör 

två manliga samkönade par som har genomgått surrogatarrangemang i USA. 

Båda paren hade använt sig av donerade ägg som befruktats med spermier 

från en av makarna i paret, och det befruktade ägget hade sedan införts i en 

surrogatmoder. Av surrogatarrangemangen fick paren varsitt barn som fötts 

i USA. Efter barnens födsel har makarna, av amerikansk domstol, förklarats 

vara barnets föräldrar. Den make som bidragit med spermier har förklarats 

vara rättslig och biologisk far och den andra som rättslig far. Genom den 

amerikanska domen har barnets födelsebevis ändrats på så vis att makarna 

har antecknats som barnets föräldrar istället för surrogatmodern. När 

makarna väl ankommit till Sverige med barnet, har vid deras kontakter med 

svenska myndigheter uppkommit frågor kring den amerikanska domens 

rättsverkan. Beträffande det första målet uttalade Svea HovR att Sverige 

saknar en lagreglering av surrogatmoderskap och att detta innebär att 

förfarandet inte är förenligt med svensk gällande rätt. Med hänsyn till ordre 

public-förbehållet i 12 § IFL och det faktum att bestämmelsen ska tillämpas 

restriktivt var, enligt HovR:s mening, den omständigheten att barnet 

tillkommit genom ett surrogatarrangemang i utlandet inte tillräckligt för att 

den amerikanska faderskapsdomen skulle anses uppenbart oförenlig med 

grunderna för den svenska rättsordningen. Vad gällde den make som 

bidragit med spermier ansåg Svea HovR att det var förenligt med svensk rätt 

att erkänna domen till den del som gällde hans faderskap eftersom han 

enligt svensk rätt var barnets genetiska far. HovR uttalade att den icke-

genetiska fadern faktiskt hade en möjlighet att genom en närståendeadoption 

fastställas som rättslig fader till barnet, och att det enligt svensk rätt i vissa 
                                                
150 Bogdan (2014), s. 196f. 
151 SOU 2016:11, s. 134f.  
152 HovR mål nr Ö-6952-14 och Ö-9822-14.  
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andra fall också är möjligt att fastställa faderskap för annan än biologisk 

fader. Mot bakgrund av detta ansåg HovR att den icke-genetiska faderns 

rättsliga faderskap också skulle erkännas. Detta var också utgången i det 

senare målet. Således erkändes de två amerikanska faderskapsdomarna i 

Sverige. Avslutningsvis kan nämnas att parterna varken i det första eller i 

det andra målet har överklagat Svea HovR:s beslut. HD har därför inte 

kunnat ta upp frågan till prövning.153 

 

Av förarbetena till IFL framgår att frågan om en utländsk 

faderskapsfastställelses giltighet i Sverige bör prövas av den myndighet eller 

domstol där frågan uppkommer till prövning. Olika myndigheter kan dock 

göra olika bedömningar vilket kan innebära en rättsosäkerhet för de 

inblandade parterna. I förarbetena diskuterades därför vilka möjligheter som 

fanns till att införa en bestämmelse som skulle kunna möjliggöra till en 

slutlig prövning av en utländsk faderskapsfastställelses giltighet i Sverige. 

Bestämmelsen finns numera i 9 § IFL och innebär att en TR kan ta upp 

frågan om giltigheten av ett avgörande som avses i 7 § IFL, på ansökan av 

en part i den utländska rättegången om frågan berör dennes rätt eller på 

ansökan av en annan svensk myndighet än en domstol.154 

 

                                                
153 SOU 2016:11, s. 135.  
154 SOU 2016:11, s. 136 och prop. 1984/85:124, s. 32.  
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7 Regler om inresa och 
bosättning 

7.1 Folkbokföring  
Utgångspunkten är att ett barn som föds utomlands vid födelsen inte ska 

folkbokföras i Sverige. Undantag föreligger dock och av 2 § 2 st. 

folkbokföringslagen (1991:481) (FBL) framgår att om modern eller fadern 

är utsända i svenska statens tjänst och ska kvarstå som folkbokförda i 

Sverige i enlighet med 14 § FBL, eller om det annars finns synnerliga skäl, 

ska ett utlandsfött barn folkbokföras i Sverige. Om det endast är fadern som 

är utsänd i svenska statens tjänst, krävs dessutom att han är vårdnadshavare 

till barnet för att undantagsbestämmelsen ska bli tillämplig. Som nämnts 

finns det också en möjlighet att få ett utlandsfött barn folkbokfört i Sverige 

vid födelsen om det föreligger synnerliga skäl. Bestämmelsen ska tillämpas 

endast i vissa speciella undantagsfall. Av förarbetena ges exempel på 

situationer då bestämmelsen kan tänkas aktualiseras, t.ex. då en kvinna som 

är folkbokförd i Sverige tvingas föda i ett grannland pga. att det råder 

platsbrist på svenska förlossningskliniker.155 

 

Om undantagsbestämmelserna i 2 § 2 st. FBL aktualiseras, och barnet 

därmed ska folkbokföras i Sverige, ska vårdnadshavaren till Skatteverket 

anmäla barnets födelse inom en månad från dagen för dess födelse, vilket 

framgår av 24 § FBL. Av 3 § 3 st. FBL framgår att om ett barn vistats i 

Sverige från födelsen, men saknar folkbokföring i landet, ska barnet 

folkbokföras här om barnet uppfyller anknytningsgrunderna i 3 § 1 st. FBL. 

I nämnda lagrum föreskrivs att barnet ska folkbokföras i Sverige om barnet 

anses bosatt här i landet eller om barnet med hänsyn till samtliga 

omständigheter får anses ha sin egentliga hemvist här. Om barnet inte 

innehar svenskt medborgarskap vid inresan i Sverige måste också kraven i 4 

                                                
155 Prop. 2012/13:120, s. 146.  
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§ FBL vara uppfyllda, t.ex. att barnet ska inneha uppehållstillstånd.156 I 

förarbetena anges att om barnet ankommer till Sverige - och modern är 

bosatt och folkbokförd i landet - ska villkoren för barnets folkbokföring 

anses uppfyllda direkt vid ankomsten till Sverige. Om anknytningen istället 

är till en fader eller förälder enligt 1 kap. 9 § FB som vid barnets inflyttning 

är folkbokförda och vårdnadshavare, bör förutsättningarna för barnets 

folkbokföring också anses uppfyllda.157 Om ett barn har flyttat till Sverige 

och ska folkbokföras här i landet ska vårdnadshavaren anmäla barnets 

inflyttning till Skatteverket inom en vecka från det att barnet har vistats i 

Sverige i mer än tre månader, se 26 och 30 §§ FBL.158 

 

7.2 Medborgarskap 
Enligt 2 § lagen (2001:82) om svenskt medborgarskap förvärvar ett barn 

svenskt medborgarskap redan vid födelsen om minst en av barnets föräldrar 

är svensk medborgare, eller om en avliden förälder var svensk medborgare 

vid sin död. Bestämmelsen i 2 § är tillämplig oberoende av om barnet är fött 

i Sverige eller i utlandet. Om ett barn inte förvärvar medborgarskap 

automatiskt i enlighet med vad som framgår av 2 §, kan barnet förvärva 

svenskt medborgarskap i enlighet med 7 § i lagen genom att den som har 

vårdnaden om barnet gör en anmälan om detta. För att vårdnadshavaren ska 

kunna göra en anmälan krävs att barnet har permanent uppehållstillstånd i 

Sverige och hemvist i landet sedan tre år tillbaka, eller om barnet är statslöst 

sedan två år. Av 20 § samma lag framgår att uppehållsrätt för EES-

medborgare och deras familjemedlemmar likställs med permanent 

uppehållstillstånd.  

 

Anmälan om svenskt medborgarskap i enlighet med 7 § lagen ska göras 

skriftligen och ges in till Migrationsverket. Till anmälan ska bifogas ett 

personbevis eller, för den som inte är folkbokförd i Sverige, en annan 

                                                
156 SOU 2016:11, s. 138f.  
157 Prop. 2012/13:120, s. 146.  
158 SOU 2016:11, s. 139.  
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likvärdig handling, 2 § medborgarskapsförordningen (2001:218). Av 7 § i 

nämnda förordning framgår att Migrationsverket, vad gäller anmälan, ska 

göra den utredning som behövs för ärendets prövning. Vidare framgår av 9 

och 10 §§ förordningen att Migrationsverket skyndsamt ska underrätta 

Skatteverket när Migrationsverket beviljar en anmälan om förvärv av 

medborgarskap. Vidare ska Migrationsverket också utfärda ett bevis om 

svenskt medborgarskap.159 

 

7.3 Pass 
Av 2 kap. 7 § regeringsformen (1974:152) (RF) framgår att ingen svensk 

medborgare får hindras att resa in i Sverige. Således kan inte heller ett barn 

som har svenskt medborgarskap hindras inresa i riket. Om inresan istället 

gäller en utlänning är huvudregeln att denne behöver inneha ett pass för att 

resa in eller vistas i Sverige, vilket framgår av 2 kap. 1 § utlänningslagen 

(2005:716) (UtlL). Huvudregeln är dock inte utan undantag. Dessa undantag 

finns bl.a. i 2 kap. 8 § UtlL och innebär att krav på pass för inresa inte gäller 

för den som är medborgare i ett annat nordiskt land eller i en Schengenstat. 

För de utlänningar som inte tillhör någon av de tidigare 

undantagskategorierna ska normalt pass innehas vid inresa eller vistelse i 

Sverige. I vissa fall kan för EES-medborgare och medborgare i Schweiz ett 

identitetskort gälla istället för pass, se vidare i 2 kap. 17 § 

utlänningsförordning (2006:97) (UtlF).160 

 

En utlänning som är under 16 år behöver inte ha ett eget pass vid inresa och 

vistelse i Sverige om barnet följer med en vuxen som innehar ett pass av 

vilket framgår uppgifter som behövs för att fastställa barnets identitet, detta 

följer av 2 kap. 1 § 2 st. UtlF. I vissa fall kan Migrationsverket utfärda ett 

s.k. främlingspass. Ett sådant pass kan utfärdas av Migrationsverket om en 

utlänning saknar resehandling som gäller som pass och inte heller har 

möjlighet att skaffa en sådan handling, vilket framgår av 2 kap. 1 a § UtlL. 

                                                
159 SOU 2016:11, s. 139f.  
160 SOU 2016:11, s. 140f.  
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Ett sådant främlingspass får utfärdas för den som är under 18 år om barnets 

vårdnadshavare har lämnat sitt medgivande. Om medgivande saknas kan 

passet utfärdas om det finns synnerliga skäl, 2 kap. 14 a § UtlF. En ansökan 

om främlingspass ska ges in till Migrationsverket eller, ifall utlänningen 

befinner sig utomlands, till en svensk beskickning eller svenskt konsulat, 2 

kap. 15 § UtlF.161 

 

7.4 Uppehållstillstånd 
Av 2 kap. 4 § UtlL framgår att det finns två olika typer av 

uppehållstillstånd: tidsbegränsat och permanent. En utlänning som vistas i 

Sverige i mer än tre månader ska ha ett uppehållstillstånd, 2 kap. 5 § UtlL. 

Ett krav på uppehållstillstånd i enlighet med bestämmelsen i 2 kap. 5 § UtlL 

föreligger inte om utlänningen är medborgare i annat nordiskt land, har 

uppehållsrätt, eller innehar visering för en längre period än tre månader, se 2 

kap. 8 a § UtlL. Uppehållstillstånd ska skiljas från uppehållsrätt som innebär 

en rätt för EES-medborgare och deras familjemedlemmar att vistas i Sverige 

mer än tre månader utan uppehållstillstånd i enlighet med bestämmelserna i 

3 a kap. UtlL, se 3 a kap. 1 § UtlL. Visering ger endast en rätt till inresa och 

vistelse i Sverige under begränsad tid och kommer därför inte att behandlas 

närmare.162 Av förarbetena kan utläsas att en utlänning som har för avsikt att 

varaktigt bosätta sig inom landet, och som bedöms kunna beviljas 

uppehållstillstånd, ska från början beviljas ett permanent 

uppehållstillstånd.163 

 
Det är också möjligt att i vissa fall bevilja uppehållstillstånd pga. 

anknytning. Av 5 kap. 3 § 1 st. 2 UtlL framgår att uppehållstillstånd ska ges 

till ett utländskt barn som är ogift och har en förälder som är bosatt i Sverige 

eller en förälder som har beviljats uppehållstillstånd för bosättning i Sverige. 

Vidare ska uppehållstillstånd ges till ett ogift utländskt barn som har en 

förälder som är gift eller sambo med någon som är bosatt eller har beviljats 
                                                
161 SOU 2016:11, s. 140f.  
162 SOU 2016:11, s. 141f.  
163 Prop. 1988/89:86, s. 146.  
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uppehållstillstånd för bosättning i Sverige. Enligt 5 kap. 3 a § 3 st. 3 UtlL 

kan, om det finns synnerliga skäl, uppehållstillstånd beviljas en utlänning 

som på annat sätt har en särskild anknytning till Sverige.164 Bestämmelsen 

kan aktualiseras i sådana fall där omständigheterna som ligger till grund för 

uppehållstillstånd är ömmande.165 

 

Enligt 13 kap. 15 § UtlL kan - om det råder osäkerhet i en fråga rörande 

biologiskt släktskap mellan en utlänning och den person i Sverige som 

utlänningen åberopar anknytning till - Migrationsverket under vissa 

förutsättningar ge möjlighet till DNA-analys. Till att börja med ska frågan 

uppkomma i ett ärende om uppehållstillstånd pga. familjeanknytning. 

Vidare ska den övriga utredningen beträffande släktskapet inte vara 

tillräcklig för att bevilja uppehållstillstånd och det ska inte heller vara 

uppenbart att det åberopade släktförhållandet inte föreligger. Det kan också 

vara intressant att nämna att ett uppehållstillstånd som avses i 5 kap. 3 § 1 

st. 2 UtlL får beviljas bara efter medgivande av den förälder till vilken 

anknytning inte åberopas om denna förälder också är vårdnadshavare, se 

vidare i 5 kap. 17 § 2 st. UtlL. Avslutningsvis framgår av 5 kap. 13 och 14 

§§ UtlL att ett tidsbegränsat uppehållstillstånd får beviljas ett barn, en man 

eller barnets vårdnadshavare om dessa personers närvaro i Sverige är 

nödvändig för att en faderskapsutredning ska kunna genomföras.166 

 

Vad gäller själva ansökningsförfarandet om uppehållstillstånd, framgår av 5 

kap. 18 § UtlL att en utlänning som vill ha uppehållstillstånd i Sverige, som 

huvudregel, ska ansökt om detta innan han eller hon reser in i landet. Detta 

gäller dock inte i fall där utlänningen enligt 5 kap. 3 § 1 st. 2 UtlL har en 

stark anknytning till en person som bor i Sverige och det inte skäligen kan 

krävas att utlänningen ska resa till ett annat land för att lämna in ansökan 

om uppehållstillstånd i det landet, se 5 kap. 18 § 2 st. 5 UtlL. Vidare gäller 

inte detta om det annars finns synnerliga skäl, se 5 kap. 18 § 2 st. 11 UtlL. 

Av 4 kap. 20 § UtlF framgår att en ansökan av en utlänning som inte 
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befinner sig i Sverige ska ges in och utredas av svensk beskickning eller 

svenskt konsulat i utlänningens hemland eller i det land där utlänningen 

annars är stadigvarande bosatt. Ansökan av en utlänning som vistas i 

Sverige ska ges in till Migrationsverket. Ett ärende om uppehållstillstånd 

enligt 5 kap. 3 och 3 a §§ UtlL ska, om det inte finns särskilda skäl, avgöras 

inom nio månader från den dag då ansökan lämnades in, se 4 kap. 21 a § 

UtlF. Ett beslut om uppehållstillstånd meddelas av Migrationsverket och 

denna beslutsrätt tillfaller också Regeringskansliet, vilket framgår av 5 kap. 

20 och 22 §§ UtlL.167 

 

 

                                                
167 SOU 2016:11, s. 144.  
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8 Surrogatarrangemang i 
utlandet 

8.1 Inledning 
I SOU 2016:11 har bl.a. utretts vilka de tilltänkta föräldrarna är som 

vanligtvis har använt sig av surrogatarrangemang i utlandet. Av materialet 

framgår att majoriteten av de hittills genomförda surrogatarrangemangen i 

utlandet har bestått av olikkönade par. Den resterande andelen 

surrogatarrangemang har till största del innefattat samkönade manliga par 

eller ensamstående män. Det är således mycket ovanligt med 

surrogatarrangemang där de tilltänkta föräldrarna utgörs av samkönade 

kvinnliga par eller ensamstående kvinnor. De par eller ensamstående som 

har använt sig av ett surrogatarrangemang har i de flesta fall försökt att, 

genom olika tillåtna former för assisterad befruktning, bli med barn innan 

den sista utvägen har blivit ett surrogatmoderskap. I vissa fall har en del av 

personerna också genomgått en adoptionsutredning, men av olika skäl 

nekats att adoptera.168 

 

8.2 Surrogatvänliga länder och 
arrangemangens omfattning  

Att svenska par och ensamstående vänder sig utomlands för att genom 

surrogatarrangemang bli föräldrar är ett ganska nytt tillvägagångssätt för 

barnanskaffande. Ingen svensk kommun hade innan år 2007 handlagt ett 

ärende om faderskap efter ett surrogatarrangemang. Under åren 2007-2012 

har landets kommuner beräknats ha handlagt cirka 100 ärenden beträffande 

surrogatarrangemang. Av information från svenska myndigheter framgår 

vidare att antalet ärenden ständigt ökat under åren 2010-2015. 

Migrationsverket har själva uppgett att de under de senaste åren tagit emot 

cirka ett ärende i veckan om svenskt medborgarskap för barn fött i utlandet 
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av en surrogatmoder. Vidare framgår av information från svenska 

utlandsmyndigheter att - av de barn som fötts av en surrogatmoder under 

åren 2010-2014 - har 64 % av dessa barn fötts i Indien, 20 % i USA, cirka 

12 % i Thailand, cirka 3 % i Ukraina och cirka 1 % i Ryssland. Flest 

surrogatarrangemang har, som framgår av statistiken, utförts i Indien. 

Antalet arrangemang utförda i Indien har dock kommit att minska då Indien 

nyligen infört restriktioner beträffande sådana arrangemang. Även Thailand 

har infört restriktioner, vilket kan resultera i att antalet arrangemang som 

utförs i Thailand kommer att minska. Det finns mycket som talar för att 

införandet av restriktioner i vissa populära surrogatländer kommer att bidra 

till en ökning av arrangemangen i exempelvis USA och Ukraina. Baserat på 

det material som är tillgängligt beträffande surrogatarrangemang i utlandet 

har utredningen i SOU 2016:11 uppskattat att cirka 50 barn årligen kommer 

till Sverige efter att ha fötts av en surrogatmoder i utlandet.169 

 

8.3 Allmänt om genomförda 
surrogatarrangemang 

I majoriteten av de surrogatarrangemang som utförts i utlandet och där de 

tilltänkta föräldrarna är från Sverige har spermier från en tilltänkt fader 

använts. I vissa fall har också den tilltänkta moderns ägg använts och i andra 

fall ett donerat ägg. Det har däremot inte varit vanligt förekommande att 

surrogatmoderns egna ägg använts. I surrogatarrangemang som genomförts i 

USA har den genetiska fadern i en del fall fastställts som rättslig fader 

genom en dom eller bekräftelse i USA. På detta sätt har också den genetiska 

faderns äkta make fastställts som fader. Dessa faderskapsavgöranden har 

sedan godkänts i Sverige och surrogatbarnet har därefter erhållit svenskt 

medborgarskap genom anknytning till fadern. I de flesta fall har dock ingen 

giltig faderskapsfastställelse funnits innan de tilltänkta föräldrarna 

ankommit till Sverige. Migrationsverket har då tillämpat en speciell intern 

praxis som idag inte längre tillämpas. Praxisen innebar att om en DNA-
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analys i kombination med vissa andra handlingar starkt talade för att den 

tilltänkta fadern var barnets genetiska fader skulle svenskt medborgarskap 

beviljas barnet. När faderskapet väl var fastställt kunde mannen ansöka om 

att barnet skulle folkbokföras i Sverige och sedermera ansöka om ensam 

vårdnad i svensk domstol. Därefter har faderns eventuella make, maka eller 

registrerade partner ansökt om att få adoptera makens barn genom en s.k. 

närståendeadoption. Här kan också nämnas JO:s beslut från maj år 2013170 

där skarp kritik riktades mot socialnämnden i Helsingborgs kommun och 

deras handläggning av ett faderskapsärende. Kritiken gällde nämndens 

handläggning av faderskapet till ett barn som tillkommit genom ett 

surrogatarrangemang i utlandet. Socialnämnden hade godkänt ett 

vårdnadsavtal om ensam vårdnad för en tilltänkt fader innan det rättsliga 

faderskapet var fastställt för honom. 171 

 

Den omständighet att surrogatarrangemang inte är tillåtna inom svensk 

hälso- och sjukvård, och att det därmed saknas regler beträffande detta, 

medför att det uppstår en del problem för de svenska par och ensamstående 

som trots detta väljer att genomgå surrogatarrangemang i utlandet. Svenska 

domstolar och andra myndigheter måste då hantera ärenden med beaktande 

av de omständigheter som föreligger i varje enskilt fall. Dessa myndigheter 

tvingas tillämpa bestämmelser som inte är anpassade för 

surrogatarrangemang vilket innebär att olika myndigheter kan komma att 

hantera ärendena på olika sätt. Ytterligare problem som kan aktualiseras vad 

gäller internationella surrogatarrangemang är att de tilltänkta föräldrarnas 

hemvistland och surrogatbarnets födelseland kan ha olika regler om 

föräldraskap. Det kan resultera i att de tilltänkta föräldrarna betraktas som 

barnets rättsliga föräldrar i barnets födelseland, men detta är inte alltid fallet 

i föräldrarnas hemvistland. Om länderna har olika regler beträffande 

medborgarskap kan surrogatbarnet i värsta fall bli statslöst.172 

                                                
170 JO:s beslut från den 22 maj 2013, dnr 5744-2012.  
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8.4 Ukraina 
Ukraina är ett av Europas mest surrogatvänliga länder. Av artikel 123 (2) i 

den ukrainska motsvarigheten till den svenska föräldrabalken framgår att 

om ett befruktat ägg, som består av de tilltänkta makarnas könsceller, införs 

i en surrogatmoder ska makarna anses vara barnets föräldrar. Bestämmelsen 

är dock inte utan undantag. För det första krävs att de tilltänkta föräldrarna 

är gifta. Eftersom samkönade äktenskap inte är tillåtna enligt ukrainsk lag, 

kan inte samkönade par eller ensamstående genomgå surrogatarrangemang i 

Ukraina. För det andra måste minst en av de tilltänkta föräldrarna bidra med 

könsceller till arrangemanget. Det är nämligen inte tillåtet med partiellt 

surrogatmoderskap i Ukraina, dvs. surrogatmoderskap som innebär att 

surrogatmoderns egna ägg befruktas med en tilltänkt faders spermier.173 

Föräldraskapet fastställs genom att de tilltänkta föräldrarnas namn införs i 

födelsebeviset. Vidare kan enligt lagbestämmelserna inte surrogatmodern 

ångra sig och behålla barnet. Gäller surrogatarrangemanget utländska 

tilltänkta föräldrar ska barnet inte erhålla ukrainskt medborgarskap, utan 

avsikten är att barnet ska få medborgarskap i det land där de tilltänkta 

föräldrarna har medborgarskap.174 

 

8.5 USA 
I USA regleras inte föräldraskapsfrågor på federal nivå, utan varje enskild 

delstat avgör om de vill reglera surrogatmoderskap och i sådana fall i vilken 

omfattning. I vissa amerikanska delstater har domstolen genom att ta upp 

mål rörande surrogatmoderskap till prövning skapat en speciell praxis. I 

vissa andra delstater saknas en sådan praxis och istället tillämpas vanliga 

föräldrarättsliga bestämmelser. Ett par delstater har reglerat 

surrogatmoderskapsfrågan i lag och andra har direkta förbud mot sådana 

arrangemang. Det kan alltså föreligga stora skillnader delstaterna emellan. 

Av de delstater som är surrogatvänliga kan det i vissa fall finnas en 
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möjlighet till att upprätta surrogatavtal som sedan kan godkännas av 

domstol och bli verkställbara. I många amerikanska delstater är det möjligt 

för de tilltänkta föräldrarna att få det rättsliga föräldraskapet fastställt genom 

ett domstolsavgörande.175 

 

Två surrogatvänliga delstater som i lag reglerat surrogatmoderskap är 

Kalifornien och New Hampshire. I Kalifornien regleras 

surrogatarrangemang i deras motsvarighet till den svenska föräldrabalken. 

Bestämmelserna tar dock enbart sikte på fullständigt surrogatmoderskap, 

dvs. surrogatmoderskap där surrogatmoderns egna ägg inte används. I 

regelverket föreskrivs bl.a. vad ett surrogatavtal ska innehålla för att anses 

giltigt. Surrogatavtalet ska bl.a. innehålla uppgifter om ägg- och 

spermiedonatorerna om dessa inte är anonyma. Vidare ska det i avtalet 

också finnas uppgifter om de tilltänkta föräldrarna och av surrogatavtalet 

ska framgå hur sjukhuskostnader för surrogatmodern ska regleras. Innan 

någon behandling kan ske ska surrogatmodern och de tilltänkta föräldrarna 

representeras av varsitt ombud, och samtliga avtalsparter ska skriftligen ha 

undertecknat avtalet. Om surrogatarrangemanget är i enlighet med 

lagbestämmelserna, kan domstol fastställa föräldraskapet för de tilltänkta 

föräldrarna innan eller efter barnets födelse.176 

 

I New Hampshire antogs år 2014 lagändringar beträffande fullständigt 

surrogatmoderskap. Lagändringarna innebär att surrogatmoderskap har 

tillgängliggjorts för tilltänkta föräldrar oberoende av deras sexuella läggning 

eller civilstatus. Vidare har genom lagändringen surrogatmoderskap med 

enbart donerade ägg, spermier och embryon tillåtits. Av lagbestämmelserna 

framgår också att surrogatmodern, hennes eventuella make eller de som 

donerat könscellerna inte är att ses som föräldrar till surrogatbarnet. Istället 

föreskrivs i regelverket att det är de tilltänkta föräldrarna som enligt 

surrogatavtalet ska anses som barnets föräldrar. Surrogatmodern som de 

tilltänkta föräldrarna ska, innan befruktning sker, ha fått rådgivning av t.ex. 
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en specialist inom psykologi om de eventuella konsekvenser som kan 

uppkomma vid surrogatarrangemanget. Vidare ska parterna få juridisk 

rådgivning vad gäller de rättsliga konsekvenserna av surrogatavtalet. Om 

surrogatavtalet uppfyller kraven och anses giltigt kan en avtalspart hos 

domstol ansöka om att domstolen ska utfärda en s.k. Parentage Order. I 

denna kan domstolen föreskriva att de tilltänkta föräldrarna ska anses vara 

barnets enda föräldrar. Om bestämmelserna är uppfyllda kan domstolen utge 

en Parentage Order inom 30 dagar från ansökningsdatumet. Själva ansökan 

kan göras båda före, under och efter graviditeten.177 Avslutningsvis kan 

nämnas att av den amerikanska konstitutionens 14:e tilläggsprotokoll 

framgår att barn som föds i USA automatiskt ska beviljas amerikanskt 

medborgarskap. Barnet har då också rätt till ett amerikanskt pass.178 

 

8.6 Olika exempelfall 

8.6.1 Inledning 
I detta avsnitt redogörs för tre stycken exempelfall. Exemplen är påhittade 

och syftar till att klarlägga de olika rättsliga konsekvenser som kan uppstå 

vid ett surrogatbarns inresa i Sverige.  

8.6.2 Heterosexuellt par 
Ida och Philip bestämmer sig för att vända sig till Ukraina för att genomgå 
ett surrogatarrangemang. På en surrogatklinik i Kiev ingår de därför ett 
surrogatavtal med en lämplig surrogatmoder. Ett befruktat ägg bestående 
av makarnas könsceller införs i surrogatmodern. Paret får en flicka och de 
antecknas som flickans rättsliga föräldrar i födelsebeviset. Philip har 
genom bekräftelse i Ukraina fastställts som flickans rättsliga och genetiska 
fader. Ida och Philip vill nu ta med sig flickan hem till Sverige. 
 
Vad gäller utländska faderskapsfastställelser genom bekräftelse framgår av 

8 § IFL att dessa är giltiga i Sverige om de också är giltiga enligt lagen i det 

land där barnet eller den som lämnat bekräftelsen hade sin hemvist, 

alternativt i det land där någon av dem är medborgare. Enligt utredningens 
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mening i SOU 2016:11, bör barnets hemvist följa den rättsliga moderns.179 I 

de fall där barnet är fött av en surrogatmoder, ska surrogatbarnets rättsliga 

moder anses vara surrogatmodern. Mot bakgrund av detta ska barnet anses 

ha hemvist i Ukraina. Den ukrainska faderskapsbekräftelsen ska därmed 

anses giltig i Sverige om den anses giltig enligt ukrainsk lagstiftning. En 

utländsk faderskapsbekräftelse ska också anses giltig till formen om den 

uppfyller den utländska lagens formföreskrifter, se 8 § 2 st. IFL.  

 

Även om dessa villkor är uppfyllda kan dock en i utlandet lämnad 

faderskapsbekräftelse vägras erkännande i Sverige om något av de i 8 § 3 st. 

IFL uppräknade vägransgrunderna är för handen. Vägransgrunderna innebär 

att den utländska bekräftelsen inte är giltig om den står i strid med en giltig 

svensk fastställelse, om det redan pågår en rättegång om faderskap som kan 

antas leda till en giltig svensk fastställelse eller om faderskapsbekräftelsen 

är uppenbart oriktig. Dessutom kan en sådan faderskapsbekräftelse vägras 

erkännande i Sverige om den strider mot bestämmelsen om ordre public i 12 

§ IFL, dvs. att faderskapsbekräftelsen får vägras giltighet i Sverige om det 

skulle vara uppenbart oförenligt med grunderna för den svenska 

rättsordningen att erkänna fastställelsen.  

 

Det är Philip som har bevisbördan för att det faktiskt föreligger en giltig 

faderskapsbekräftelse. Det kan antas vara svårare att fullgöra bevisbördan 

om det rör sig om en faderskapsbekräftelse istället för ett 

domstolsavgörande.180 I förarbetena nämns också att vissa minimivillkor ska 

vara uppfyllda för att bekräftelsen ska anses giltig. Dessa utgörs dels av att 

mannens bekräftelse ska vara frivillig och dels, att den rent faktiskt bekräftar 

mannens faderskap.181 Frågan om en utländsk faderskapsfastställelses 

giltighet i Sverige, bör normalt prövas av den myndighet där frågan 

uppkommer, t.ex. hos Skatteverket.182 
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Om den ukrainska faderskapsbekräftelsen inte erkänns i Sverige, 

aktualiseras frågan om faderskapet kan fastställas av en svensk socialnämnd 

eller om det är möjligt att få faderskapet fastställt vid en svensk domstol.183 

För att socialnämnden ska medverka vid fastställande av faderskap genom 

bekräftelse krävs det att socialnämnden är skyldig att utreda faderskapet. 

Socialnämndens skyldighet föreligger enbart om barnet anses ha hemvist i 

Sverige, se 3 § IFL och 2 kap. 1 och §§ FB. Av vad som tidigare nämnts 

anses surrogatbarnets hemvist följa den rättsliga moderns hemvist och i 

detta fall ska därför barnet anses ha hemvist i Ukraina. Därmed verkar det 

inte vara möjligt att få Philips faderskap fastställt genom medverkan av en 

svensk socialnämnd. 

 

Då kvarstår att undersöka om Philips faderskap kan fastställas i en svensk 

domstol. I 4 § IFL regleras att en svensk domstol får ta upp ett mål om 

fastställande av faderskap om barnet har hemvist i Sverige, om talan förs 

mot en man eller flera män som har hemvist i Sverige eller om det med 

hänsyn till barnets, moderns eller mannens anknytning till Sverige finns 

särskild anledning att ta upp målet till prövning i Sverige. Vad gäller det 

första villkoret kan det, mot bakgrund av vad som tidigare nämnts, inte 

anses uppfyllt eftersom barnet har hemvist i Ukraina och inte i Sverige. 

Nästa villkor innebär att om det inte föreligger någon legal 

faderskapspresumtion för t.ex. surrogatmoderns eventuella make, kan 

svensk domstol ta upp målet till prövning med hänsyn till Philips hemvist i 

Sverige. Det är i detta fall barnet som då för talan mot Philip. Det tredje 

villkoret är tänkt att tillämpas restriktivt. Som utgångspunkt bör 

anknytningen till Sverige bestå av hemvist eller medborgarskap. En 

anledning till att ta upp ett mål om det med hänsyn till anknytningen finns 

särskild anledning i form av t.ex. ett medborgarskap, är att det vid 

tillämpningen av hemvistlandets lagar eller rättssystem visar sig att 

faderskapsfrågan inte kan prövas eller att tillämpningen av den 
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lagstiftningen skulle resultera i en utgång stötande för svensk 

rättsuppfattning (jfr 12 § IFL).184  

 

Om en svensk domstol anses behörig att pröva frågan om Philips faderskap, 

ska domstolen tillämpa lagen i det land där barnet har hemvist vid tiden för 

målets avgörande i första instans, vilket framgår av 5 § IFL. Detta innebär 

således att svensk domstol ska tillämpa bestämmelser i ukrainsk rätt. Dock 

har domstolen en möjlighet att bortse från ukrainska bestämmelser om en 

tillämpning av dem skulle strida mot regeln om ordre public i 12 § IFL. Om 

en svensk domstol fastställer Philip som barnets genetiska och rättsliga 

fader ska barnet anses ha förvärvat svenskt medborgarskap vid födelsen i 

enlighet med 2 § lagen (2001:82) om svenskt medborgarskap. På så sätt kan 

barnet också få ett svenskt pass och därmed kunna resa in i Sverige 

tillsammans med Ida och Philip.185 Avslutningsvis kan nämnas att vad gäller 

att fastställa moderskapet för Ida när barnet väl är i Sverige kan detta ske 

genom en s.k. närståendeadoption i enlighet med 4 kap. 3 § FB. För att en 

sådan adoption ska kunna genomföras krävs dock att Philip samtycker till 

adoptionen och att paret är gifta.  

 

Situationen blir dock en annan om det saknas en giltig 

faderskapsfastställelse vid barnets inresa i Sverige. Migrationsverket har 

som tidigare nämnts i dessa fall tillämpat en speciell praxis. Myndighetens 

praxis har inneburit att om en DNA-analys, i kombination med vissa andra 

handlingar, starkt talar för att den tilltänkta fadern är barnets genetiska 

fader, beviljas barnet svenskt medborgarskap. Migrationsverket har idag 

övergett denna praxis vilket innebär att Philip måste fastställas som barnets 

rättsliga far för att flickan på anknytning till honom ska kunna förvärva 

svenskt medborgarskap. För att Ida och Philip ska kunna ta hem flickan till 

Sverige krävs att barnet innehar ett pass eller en liknande resehandling, 2 

kap. 1 § UtlL. Eftersom dottern är under 16 år kan passkravet undgås om 

Ida eller Philip innehar ett pass av vilket framgår uppgifter nödvändiga för 
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att fastställa dotterns identitet, 2 kap. 1 § 2 st. UtlF. Om sådant saknas kan 

Migrationsverket i vissa fall utfärda ett s.k. främlingspass, 2 kap. 1 a § UtlL. 

Främlingspass får utfärdas för den som är under 18 år om vårdnadshavaren 

har lämnat sitt medgivande eller om det föreligger synnerliga skäl, 2 kap. 14 

a § UtlF. Eftersom surrogatmodern anses vara barnets rättsliga moder och 

vårdnadshavare måste surrogatmodern ge sitt medgivande. För att parets 

dotter ska kunna bosätta sig i Sverige krävs vidare att hon har ett permanent 

uppehållstillstånd i enlighet med bestämmelsen i 2 kap. 5 § UtlL. Ansökan 

ska som regel ha inlämnats innan utlänningen reser in i Sverige, 5 kap. 18 § 

UtlL. Om det finns synnerliga skäl eller om utlänningen har en stark 

anknytning till en person som bor i landet och det skäligen inte kan krävas 

att utlänningen reser till ett annat land för att lämna in ansökan, kan detta 

krav undgås, se 5 kap. 3 och 18 §§ UtlL. Ett utländskt barn kan på 

anknytning till en förälder som är bosatt i Sverige beviljas 

uppehållstillstånd, 5 kap. 3 § 1 st. 2 a UtlL. I detta fall skulle barnets 

anknytning bli till Philip som är flickans genetiska och tilltänkta far. Dock 

är surrogatmodern i Ukraina flickans vårdnadshavare och rättsliga förälder. 

Frågan om ett surrogatbarn på anknytning till sin genetiska far i Sverige kan 

beviljas uppehållstillstånd, är något som inte har prövats av varken 

Migrationsverket eller migrationsdomstolarna. Frågan får därför anses vara 

oklar.186 

 

8.6.3 Homosexuellt par 
Henrik och Nima har valt att vända sig till USA och delstaten New 
Hampshire för att genomgå ett surrogatarrangemang. I nämnda delstat får 
nämligen samkönade manliga par genomgå sådana arrangemang. De väljer 
att använda sig av ett ägg från en äggdonator som befruktas med Henriks 
spermier. Det befruktade ägget införs sedan i surrogatmodern som 
sedermera föder en pojke. En amerikansk domstol fastställer Henrik som 
pojkens rättsliga och genetiska fader och Nima som pojkens rättsliga fader. 
I pojkens födelsebevis antecknas också Henrik och Nima som pojkens 
föräldrar. Nu vill de ta med sig pojken hem till Sverige.  
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Som tidigare nämnts finns i IFL bestämmelser som reglerar verkan av 

utländska faderskapsfastställelser i Sverige. Huvudregeln är att utländska 

faderskapsfastställelser är giltiga i Sverige. Dock måste vissa grundläggande 

kriterier vara uppfyllda och det får inte heller föreligga några grunder för att 

vägra den utländska fastställelsen. Enligt 7 § IFL ska ett 

faderskapsavgörande som har vunnit laga kraft anses giltigt i Sverige om det 

med hänsyn till en parts hemvist, medborgarskap eller annan anknytning har 

funnits skälig anledning till att talan prövades i den andra staten. Av 

förarbetena till IFL framgår att det, vid bedömningen av om det förelegat 

skälig anledning till att talan prövades av en utländsk domstol, borde anses 

föreligga skälig anledning i de fall barnet vid rättegången hade hemvist i det 

landet.187 Således bör först utredas om det pga. surrogatbarnets, 

surrogatmoderns eller de tilltänkta föräldrarnas hemvist, medborgarskap 

eller annan anknytning har funnits skälig anledning till att faderskapsfrågan 

prövats i USA. Eftersom barnet vid rättegången hade hemvist i det land där 

talan prövades, dvs. USA, kan skälig anledning antas föreligga till att talan 

prövades av en utländsk domstol. 

 

Då kvarstår att klarlägga vad som menas med barnets hemvist. Var ska 

surrogatbarnet anses ha sin hemvist om barnets födelseland är USA och de 

tilltänkta föräldrarna har hemvist i Sverige? I SOU 2016:11 har diskuterats 

kring denna fråga och av utredningen framgår att barnets hemvist bör följa 

den rättsliga moderns och detta med hänsyn till principen om ”mater semper 

certa est”. Således innebär detta att surrogatmodern ska anses som barnets 

rättsliga moder och barnet bör därmed anses ha hemvist i surrogatmoderns 

hemvistland.188 I detta fall utgår vi ifrån att surrogatmodern har hemvist i 

USA vilket innebär att barnet också ska anses ha hemvist där. 

 

Av 7 § 2 st. IFL framgår att avgörandet inte ska anses gälla i Sverige om 

några av de vägransgrunder som uppräknas i 7 § 2 st. IFL föreligger, 

exempelvis att avgörandet strider mot ett i Sverige giltigt avgörande som 

                                                
187 Prop. 1984/85:124, s. 55.  
188 SOU 2016:11, s. 494.  
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vidtagits innan det utländska avgörandet. Om vi utgår ifrån att inga sådana 

vägransgrunder föreligger ska alltså utgångspunkten vara att ett utländskt 

faderskapsavgörande ska erkännas i Sverige. Dock bör hänsyn fästas till 

ordre public-regeln i 12 § IFL. Av bestämmelsen framgår att ett avgörande 

av utländsk domstol inte gäller i Sverige om det är uppenbart oförenligt med 

grunderna för den svenska rättsordningen att erkänna avgörandet. I detta fall 

kan läsaren göras uppmärksam på vad som tidigare redogjorts för om Svea 

HovR:s avgöranden i två mål från år 2014 och år 2015189. Båda fallen rörde 

samkönade manliga makar som använt sig av en surrogatmoder i USA och 

där den ena maken bidragit med spermier. Den genetiska fadern hade sedan 

genom ett amerikanskt domstolsavgörande fastställts som barnets genetiska 

och rättsliga fader och den genetiska faderns make såsom barnets rättsliga 

fader. HovR diskuterade om det skulle kunna anses strida mot svensk ordre 

public att erkänna de amerikanska avgörandena. HovR kom dock fram till 

att den amerikanska domen skulle erkännas i Sverige. På samma vis borde 

det amerikanska faderskapsavgörandet som fastställer Henrik och Nima som 

surrogatbarnets föräldrar kunna erkännas i Sverige. 

 

Dock kan nämnas att det är den tilltänkta fadern som anses ha bevisbördan 

för att det faktiskt finns en giltig utländsk fastställelse. I de fall där 

fastställelsen består av ett domstolsavgörande borde det inte vara några 

större bekymmer för den tilltänkta fadern att fullgöra bevisbördan.190 Av 

vad som tidigare redogjorts för i tidigare kapitel bör en utländsk 

faderskapsfastställelses giltighet i Sverige prövas av den myndighet eller 

domstol där frågan kommer upp till prövning. Detta kan dock i vissa fall 

innebära en osäkerhet för de inblandade parterna då olika myndigheter kan 

bedöma frågan olika. Det finns möjlighet till att få faderskapsavgörandets 

giltighet prövad i TR i enlighet med 9 § IFL. Dock ska detta ske på ansökan 

av part i den utländska rättegången om frågan berör dennes rätt eller på 

ansökan av en annan svensk myndighet än en domstol.191 

 
                                                
189 HovR mål nr Ö 6952-14 och Ö 9822-14.  
190 Prop. 1999/2000:147, s. 29.  
191 SOU 2016:11, s. 136 och prop. 1984/85:124, s. 32.  
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Om den utländska fastställelsen av Nima och Henriks faderskap ska anses 

giltig och därmed erkännas rättsverkan i Sverige, anses deras son ha 

förvärvat svenskt medborgarskap vid födelsen, vilket framgår av 2 § lagen 

(2001:82) om svenskt medborgarskap. På så sätt kan barnet också få ett 

svenskt pass och därmed kunna resa in i Sverige tillsammans med Henrik 

och Nima.192 

8.6.4 Ensamstående  
Alexander vänder sig till USA och delstaten New Hampshire för att 
genomgå ett surrogatarrangemang. Han använder sig av ett donerat ägg 
som i provrör befruktas med hans spermier. Det befruktade ägget införs 
sedan i den amerikanska surrogatmodern som sedermera föder en flicka. 
Genom ett domstolsavgörande förklaras Alexander vara rättslig och 
genetisk far till flickan. Nu vill han ta med sig sin dotter till Sverige.   
 
Detta fall liknar i mångt och mycket det ovan anförda vad gäller 

faderskapets fastställande genom ett amerikanskt domstolsavgörande. Om 

Alexanders amerikanska faderskapsavgörande ska erkännas i Sverige i 

enlighet med 7 § IFL, och ett erkännande av avgörandet inte strider mot 

svensk ordre public, ska den amerikanska fastställelsen av Alexanders 

faderskap anses giltig i Sverige. Barnet ska då ha ansetts förvärva svenskt 

medborgarskap vid födseln i enlighet med 2 § lagen (2001:82) om svenskt 

medborgarskap. Enligt nämnda lagrum räcker det nämligen med att en 

förälder är svensk medborgare för att barnet ska kunna förvärva svenskt 

medborgarskap vid födelsen. Det svenska medborgarskapet innebär bl.a. att 

barnet kan få ett svenskt pass som möjliggör för barnets inresa i Sverige 

tillsammans med Alexander. Dock föreligger en väsentlig skillnad i 

förhållande till det ovan anförda exemplet. Alexander har ingen partner som 

ska dela föräldraskapet med honom och som träder i surrogatmoderns ställe. 

Vilket innebär att surrogatmodern fortsättningsvis kommer att kvarstå som 

barnets rättsliga moder i t.ex. folkbokföringen. I vissa fall kan det visa sig 

problematiskt vad gäller exempelvis arvsrättsliga frågor.193 

 
                                                
192 SOU 2016:11, s. 498.  
193 SOU 2016:11, s. 498f.  
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9  Analys och slutsatser 

9.1 Surrogatmoderskap 
Surrogatmoderskap som metod för assisterad befruktning är inte tillåtet i 

Sverige, vilket framgår av 6-7 kap. i LGI. Lagstiftaren har länge intagit en 

restriktiv inställning gentemot sådana arrangemang, och detta med 

hänvisning till att det inte är förenligt med tanken om alla människors lika 

värde, att använda en annan kvinna som medel för ett ofrivilligt barnlöst 

pars räkning. Bestämmelsen i 1 kap. 7 § FB försvårar också för sådana 

arrangemang, då den kvinna som föder ett barn enligt svensk rätt alltid 

kommer att betraktas som barnets rättsliga mor, dvs. surrogatmodern. Av 

förarbetena till bestämmelsen framgår att ett syfte bakom införandet av 1 

kap. 7 § FB var att motverka surrogatmoderskap.194 

 

Smer har dock intagit en annan inställning i sin rapport från år 2013. En 

majoritet av rådets ledamöter anser att altruistiskt surrogatmoderskap kan 

utgöra en etisk godtagbar metod för assisterad befruktning.195 I februari år 

2016 presenterades slutbetänkandet SOU 2016:11. Utredningen diskuterar 

surrogatmoderskapsfrågan ingående och av betänkandet framgår att 

utredningen anser att varken altruistiska eller kommersiella 

surrogatarrangemang ska tillåtas inom svensk hälso- och sjukvård. Istället 

bör enligt utredningens mening sådana arrangemang som genomförs i 

utlandet motverkas på olika sätt. En metod för att motverka arrangemangen 

kan enligt utredningen vara att genom informationsinsatser redogöra för de 

svårigheter som kan uppstå i samband med surrogatarrangemang i 

utlandet.196 

 

Surrogatmoderskap är således fortsättningsvis otillåtet inom svensk hälso- 

och sjukvård. Dock talar statistiken för att surrogatarrangemang i utlandet 

                                                
194 Prop. 2001/02:89, s. 55.  
195 Smer 2013:1, s. 154.  
196 SOU 2016:11, s. 378 och s. 37.  
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med svenska tilltänkta föräldrar inte kommer att minska inom den närmsta 

framtiden. Tvärtom uppskattas att cirka 50 barn årligen kommer till Sverige 

efter att ha fötts av en surrogatmoder i utlandet.197 Det är detta som är 

problematiskt: att ett stort antal ofrivilligt barnlösa svenskar vänder sig 

utomlands för att genomgå ett surrogatarrangemang. De barn som föds 

genom arrangemangen är ofta mycket efterlängtade av sina föräldrar, men 

det uppstår svårigheter i samband med att de tilltänkta föräldrarna vill ta 

med sig barnet hem till Sverige. Eftersom arrangemangen är internationella 

till sin natur aktualiseras inte enbart svensk gällande rätt, utan även svenska 

internationella privat- och processrättsliga regler. Vidare innebär detta att 

svenska domstolar och andra myndigheter kan tvingas tillämpa utländsk rätt 

eller tvingas ta ställning till frågan om vilken rättsverkan utländska 

faderskapsavgöranden ska ha i Sverige198. 

 

9.2 Myndigheters handläggning av 
surrogatärenden  

Eftersom surrogatmoderskap inte är tillåtet inom svensk hälso- och sjukvård 

måste svenska domstolar och andra myndigheter hantera ärenden från fall 

till fall. De svenska myndigheterna tvingas tillämpa bestämmelser som inte 

är anpassade för surrogatarrangemang. Olika myndigheter kommer därmed 

att hantera ärendena på olika sätt.199 För de familjer som använder sig av 

surrogatarrangemang i utlandet bidrar detta till en påtaglig rättsosäkerhet. 

Vad gäller de exempelfall som har behandlats i kap. 8 framgår att det finns 

möjligheter till att få hem barnet genom att faderskapet fastställs för barnets 

genetiska fader. Faderskapet kan fastställas genom en utländsk bekräftelse 

eller genom ett utländskt domstolsavgörande. Av fallen framgår vidare att 

det råder en större osäkerhet över giltigheten av utländska 

faderskapsbekräftelser än vad som gäller utländska faderskapsavgöranden i 

domstol. Om villkoren i IFL är uppfyllda kan bekräftelsen eller avgörandet 

                                                
197 SOU 2016:11, s. 456f och s. 458.  
198 Socialstyrelsens handbok (2005), s. 79f.   
199 SOU 2016:11, s. 460 och s. 467.  
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erkännas rättsverkan i Sverige, men det är långt ifrån en garanti. Dels ska 

bestämmelserna i det land där bekräftelsen lämnats beaktas, dels 

bestämmelserna i svensk gällande rätt. I vissa fall kan också ordre public-

regeln i 12 § IFL aktualiseras, dvs. att faderskapsbekräftelsen eller 

faderskapsavgörandet får vägras giltighet i Sverige om det är uppenbart 

oförenligt med grunderna för den svenska rättsordningen. 

 

Det finns viss rättspraxis på området, se t.ex. Svea HovR:s två avgöranden 

som har behandlats i avsnitt 6.3.5. I fallen ansåg Svea HovR att de 

amerikanska faderskapsavgörandena, till barn tillkomna genom 

surrogatarrangemang i USA, skulle erkännas rättsverkan i Sverige. Eftersom 

de internationella surrogatarrangemangen med svenska tilltänkta föräldrar 

ska bedömas från fall till fall kan avgörandena inte tala för en allmän 

rättspraxis som innebär att alla framtida amerikanska faderskapsavgöranden 

beträffande surrogatbarn ska erkännas i Sverige. Vidare anser jag att det inte 

heller går att tillämpa fallen i förhållande till andra utländska 

faderskapsavgöranden från andra länder än USA. Här bör även läsaren göras 

uppmärksam på att ingen av parterna har överklagat Svea HovR:s beslut, 

vilket medfört att HD inte har kunnat pröva frågan.  

 

I de fall där det inte finns varken en giltig utländsk faderskapsbekräftelse 

eller domstolsavgörande vid barnets inresa i Sverige är situationen desto 

mer oklar. Migrationsverket har tidigare i dessa fall tillämpat en speciell 

praxis. Praxisen, som myndigheten idag har övergett, innebar att om en 

DNA-analys - i kombination med vissa andra handlingar - starkt talade för 

att den tilltänkta fadern var barnets genetiska far, beviljades barnet svenskt 

medborgarskap. Barnet kunde då få ett svenskt pass och resa in i Sverige 

med sina tilltänkta föräldrar. Eftersom praxisen inte längre tillämpas måste 

faderskapet fastställas för barnets genetiska far innan barnet på anknytning 

till honom kan förvärva svenskt medborgarskap. Om faderskapet inte är 

fastställt vid barnets inresa i Sverige krävs att barnet innehar 

uppehållstillstånd. Frågan om ett surrogatbarn på anknytning till sin 

genetiska far i Sverige kan beviljas uppehållstillstånd är något som inte har 
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prövats av Migrationsverket eller migrationsdomstolarna. Även här är 

således frågan oklar.200 Det råder därmed en stor rättsosäkerhet gällande hur 

de svenska tilltänkta föräldrarna ska få hem sitt surrogatbarn. En osäkerhet 

som enligt min mening inte tillgodoser barnets bästa.  

 

9.3 Normativa grundmönster  
De normativa grundmönster som identifieras beträffande regleringen av 

surrogatmoderskap är barnets och föräldrarnas intressen. Deras intressen 

står i sin tur i konflikt med samhällets och lagstiftarens intresse av att 

motverka otillåtna former av assisterad befruktning. Vad gäller 

surrogatarrangemang i utlandet med svenska tilltänkta föräldrar borde 

rimligtvis surrogatbarnets intresse vara att få en familj och att komma med 

sina föräldrar hem till Sverige. Barnet är nämligen önskat av de tilltänkta 

svenska föräldrarna och enligt min mening kan det inte ligga i barnets 

intresse att bli kvarlämnad i ett land där barnet saknar familj. Föräldrarnas 

intresse står i nära samspel med barnets. Föräldrarnas intresse borde vara att 

få sitt föräldraskap fastställt till barnet för att på laglig väg kunna ta med sig 

barnet till Sverige. Således råder det en harmoni mellan barnet och 

föräldrarnas intresse av att tillsammans kunna utöva sina 

familjeförhållanden hemma i Sverige. En konflikt kan dock enligt min 

mening sägas råda mellan barnets och föräldrarnas intressen å ena sidan och 

samhällets och lagstiftarens intressen å andra sidan. Av studien 

framkommer att lagstiftaren och samhället har ett intresse av att motverka 

otillåtna former av assisterad befruktning och till detta hör givetvis att 

motverka surrogatmoderskap. Lagstiftarens önskan om att motverka 

surrogatmoderskap bottnar i att metoden inte anses överensstämma med 

tanken om människors lika värde, att den inte är etiskt godtagbar och att 

risker kan uppstå för barnet. Barnet kan riskeras att bli utan familj, bli 

kvarlämnad i surrogatlandet och sakna möjligheter till att få kännedom om 

                                                
200 SOU 2016:11, s. 501ff. 
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sitt ursprung pga. att arrangemanget genomförs i länder där donatorerna är 

anonyma201. 

 

Givetvis kan den svenska lagstiftaren inte till varje pris anses ha en 

skyldighet att underlätta för svenskar som använder sig av otillåtna former 

av assisterad befruktning i utlandet. Den svenska lagstiftningen beträffande 

assisterad befruktning bygger som tidigare nämnts på tanken att det inte 

föreligger en obegränsad rätt till att skaffa barn. I vissa fall måste naturens 

och biologins otillräcklighet accepteras.202 Faktum kvarstår dock att en stor 

del svenska ofrivilligt barnlösa par reser utomlands för att genomgå 

surrogatarrangemang. Barnen föds och föräldrarna vill ta med sig sina barn 

hem till Sverige. Självfallet kan det inte begäras att surrogatmoderskap ska 

tillåtas endast pga. detta, men det råder en stor rättsosäkerhet som behöver 

åtgärdas. Inte minst med tanke på att antalet utländska surrogatbarn till 

svenska föräldrar inte minskar, snarare tvärtom. I SOU 2016:11 har 

utredningen gett förslag på att informationsåtgärder ska genomföras för 

svenska par som har tankar på att genomgå surrogatarrangemang i utlandet. 

Dessa informationsåtgärder ska syfta till att göra paren uppmärksamma på 

det svårigheter som kan uppstå i samband med surrogatarrangemang, såsom 

svårigheter att fastställa de tilltänkta föräldrarna som barnets rättsliga 

föräldrar och svårigheter som kan uppkomma vid inresan i Sverige. Jag 

anser att det är absolut nödvändigt att dessa problem presenteras öppet för 

ofrivilligt barnlösa, inte minst med tanke på att sådana arrangemang i 

utlandet inte verkar minska. Dock kan jag ställa mig frågande till om det 

verkligen kommer att bidra till en markant minskning av 

surrogatarrangemang i utlandet. De ofrivilligt barnlösa som söker sig 

utomlands för att få barn genom ett surrogatarrangemang använder knappast 

metoden som ett första alternativ. I många fall kanske det rent av rör sig om 

år av misslyckade försök till att bli med barn. Om det trots allt är många 

ofrivilligt barnlösa pars sista utväg kanske sådana informationsinsatser inte 

gör någon större skillnad. De ofrivilligt barnlösa kanske är införstådda med 

                                                
201 Singer (2012), s. 70f.  
202 Saldeen (2013), s. 116.  
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riskerna men beredda att ändå genomgå surrogatarrangemanget. Det 

kvarstår således för rättsväsendet att avgöra om och hur de svenska tilltänkta 

föräldrarna ska få hem sitt surrogatbarn till Sverige. 

 

Ett ytterligare problem rör skillnaderna i fastställande av moderskap och 

faderskap till ett barn fött genom en surrogatmoder i utlandet. De normativa 

grundmönster som identifieras rörande föräldraskapsbestämmelserna är 

utgångspunkten om det biologiska föräldraskapets överensstämmande med 

det rättsliga föräldraskapet. Det har särskilt kommit till uttryck vad gäller 

faderskapsbestämmelserna, där t.ex. en kvinnas före detta make inte ska 

presumeras vara far till det barn som kvinnan fött i nära anslutning till 

skilsmässan. Att den före detta maken inte ska presumeras vara far till 

barnet har i förarbetena motiverats med att barn som föds efter en 

skilsmässa oftast är avlade av en annan man203. Således är en viktig 

utgångspunkt att det så långt möjligt ska råda en överensstämmelse mellan 

det biologiska och rättsliga föräldraskapet. Dock blir utgången av detta 

mycket märklig i förhållande till fastställandet av det rättsliga moderskapet i 

surrogatarrangemang. Det är, som tidigare nämnts, den kvinna som föder ett 

barn som enligt svensk rätt anses vara barnets rättsliga moder. 

Bestämmelsen återfinns i 1 kap. 7 § FB. Om ett befruktat ägg införs i en 

surrogatmoder och det befruktade ägget består av könsceller från den 

tilltänkta modern och fadern, kommer den tilltänkta modern inte ha en 

möjlighet att få sitt moderskap bekräftat på samma sätt som för den 

tilltänkta fadern. Även om den tilltänkta modern har en genetisk koppling 

till sitt surrogatbarn, dvs. att det är hennes ägg som har införts i 

surrogatmodern, kommer hon inte att betraktas som barnets rättsliga moder 

utan istället kommer surrogatmodern anses som det. Utgången är rättsligt 

problematisk då den genetiska tilltänkta fadern förhållandevis smärtfritt kan 

få sitt rättsliga faderskap fastställt genom en utländsk 

faderskapsfastställelse.  

 

                                                
203 Prop. 1975/76:170, s. 132.  
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Premissen om överensstämmelse mellan det biologiska och rättsliga 

faderskapet är väl etablerad, men borde detta inte också gälla det genetiska 

moderskapet? Jag anser att det är bekymmersamt att den genetiska tilltänkta 

modern inte har samma möjligheter som den genetiska tilltänkta fadern till 

etablerande av sitt rättsliga föräldraskap. Den enda möjlighet som kvarstår 

för den genetiska tilltänkta modern att etablera sitt moderskap i förhållande 

till barnet är genom en s.k. närståendeadoption. När faderskapet är etablerat 

för den genetiska tilltänkta fadern och han har blivit ensam vårdnadshavare 

kan hans maka genom en närståendeadoption adoptera sitt genetiska barn. 

En närståendeadoption kräver dock att den ena maken samtycker, dvs. att 

fadern samtycker. Om fadern inte samtycker till att hans fru ska ges 

möjlighet till att adoptera deras gemensamma genetiska barn, har kvinnan 

ingen möjlighet till att erkännas som rättslig förälder till barnet. Istället 

kommer surrogatmodern kvarstå som rättslig föräldrar till ett barn hon 

kanske inte ens önskar någon relation till. 

 

Fallet NJA 2006 s. 505 har berörts tidigare och gällde ett par som fick barn 

genom en surrogatmoder. Parets könsceller användes vid befruktningen 

vilket innebar att både mannen och kvinnan hade en genetisk koppling till 

barnet. Faderskapet fastställdes för den biologiska fadern och för den 

genetiska modern skulle hennes moderskap fastställas genom en 

närståendeadoption. När kvinnan ansökte om att få adoptera sin genetiska 

dotter gav kvinnans make sitt samtycke. När paret väl låg i skilsmässa 

återtog dock mannen sitt samtycke till adoptionen. Resultatet av detta blev 

att kvinnan inte hade möjlighet att fastställas som rättslig moder till sitt 

genetiska barn. Ett barn som kvinnan dessutom uppfostrat. Vidare innebar 

detta att hon saknade möjligheter att fastställas som vårdnadshavare till 

barnet. Barnet sakande på så sätt både umgängesrätt med och arvsrätt till sin 

genetiska mor. Utgången i målet är mycket olycklig och med tanke på att en 

närståendeadoption är enda möjligheten för en kvinna att bli moder till ett 

surrogatbarn kan det inte uteslutas att andra makar kan välja att återta eller 

inte ge sitt samtycke till en närståendeadoption.  
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Att den genetiska modern inte fastställs som barnets rättsliga moder i 

surrogatarrangemang är också problematisk vad gäller utgångspunkten om 

barnets bästa. Av barnkonventionens art. 3 framgår att barnets bästa ska 

tillmätas störts betydelse vid alla åtgärder som rör barnet. Vidare framgår av 

art. 7 och 8 i samma konvention att barnet har rätt till vetskap om sina 

föräldrar och ursprung samt att barnet har rätt till sin identitet. Jag anser att 

nämnda bestämmelser i barnkonventionen inte uppfylls i det fall en genetisk 

moder pga. avsaknad av samtycke inte kan fastställas som rättslig moder till 

sitt genetiska barn. Upprätthållandet av samtyckeskravet i 4 kap. 3 § FB är 

enligt min mening inte motiverad i fall som rör surrogatmoderskap och det 

överensstämmer inte med principen om barnets bästa i barnkonventionen.  

 

Rättsfallet NJA 2006 s. 505 är ett olyckligt exempel på hur utfallet kan bli 

om samtyckeskravet upprätthålls vid närståendeadoptioner av surrogatbarn. 

Även om jag kan ha förståelse för att rättsväsendet vill motverka 

surrogatmoderskap eftersom att det är en otillåten form av assisterad 

befruktning får det inte ske på bekostnad av barnets bästa. Om 

surrogatbarnet inte kan följa med sina tilltänkta genetiska föräldrar hem till 

Sverige och om den genetiska tilltänkta modern inte kan fastställas som 

barnets rättsliga moder pga. att samtyckeskravet till en närståendeadoption 

inte är uppfyllt, är min bedömning att principen om barnets bästa inte 

uppfylls. Jag anser därmed att samtyckeskravet borde avskaffas i 

förhållande till närståendeadoptioner av barn tillkomna genom en 

surrogatmoder. Vidare är min uppfattning att när ett surrogatbarn väl är fött 

bör svenska myndigheter aktivt arbeta för att underlätta barnets inresa i 

Sverige med sina tilltänkta svenska föräldrar och detta med hänvisning till 

principen om barnets bästa. Jag har förståelse för att det svenska 

rättsväsendet önskar motverka surrogatmoderskap, men när barnet väl är fött 

får denna önskan inte strida mot principen om barnets bästa.  
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