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Summary 

The aim of this study is to examine how legal parenthood is determined 

following transborder surrogacy arrangements. The study also aims to 

investigate whether a refusal to recognize a foreign judgment that 

contravenes the maternal rule in Swedish law is compatible with the 

principle of the best interests of the child.  

The Swedish legislation states, according to the mater est-rule, that the 

woman who gives birth to a child always should be regarded as the child’s 

legal mother. The mater est-rule applies regardless of whether the child has 

been born from surrogacy or not. As such, an intended mother who wants to 

establish her legal motherhood always must adopt the child born from 

surrogacy. The Swedish rules on parenthood and how legal parenthood is 

established are not intended to regulate situations that arise after surrogacy 

arrangement. The absence of these specific statutory provisions may result 

in children being born through surrogacy to have different legal parents in 

different countries. This leads to a legal uncertainty for the child, where in 

some cases the uncertainty can be considered contrary to the child's right to 

privacy under Article 8 of the ECHR.  

The European Court of Justice has established through legal precedent that a 

refusal to recognize a foreign judgement where a genetically intended father 

has been established as the child's legal parent is contrary to the child's right 

to privacy under Article 8 of the ECHR, if both the intended father and the 

child wish the judgment to be fully recognized. Regarding whether or not 

the same applies to an intended genetic mother, in a situation where the 

intended father lacks a genetic link to the child, the conclusion is that 

Swedish courts would probably not recognize such a foreign judgment that 

contravenes the mater est-rule. As such, when taking into account previous 

practice of the European Court of Justice, this should be considered contrary 

to the best interests of the child Article 8 of the ECHR. 



2 

Sammanfattning 

Denna uppsats syftar till att med en rättsdogmatisk metod undersöka hur 

fastställande av rättsligt föräldraskap förhåller sig till gränsöverskridande 

surrogatarrangemang. Vidare syftar uppsatsen även till att undersöka om ett 

vägrande att erkänna en utländsk dom som strider mot mater est-regeln är 

förenlig med principen om barnets bästa.  

I svensk rätt är det enligt mater est-regeln alltid den kvinna som föder barnet 

som ska anses som barnets rättsliga moder. Mater est-regeln gäller oavsett 

om barnet har tillkommit genom ett surrogatarrangemang eller inte. Detta 

innebär att en tilltänkt moder som vill fastställa sitt rättsliga moderskap 

alltid måste adoptera barnet. Bestämmelserna som fastställer rättsligt 

föräldraskap är inte anpassade för att reglera situationer som uppkommer 

efter ett surrogatarrangemang, vilket kan leda till att barnet som tillkommit 

genom arrangemanget riskerar att få olika rättsliga föräldrar i olika länder. 

Detta leder till en rättslig ovisshet för barnet, där ovissheten i vissa fall kan 

anses strida mot barnets rätt till privatliv enligt artikel 8 i 

Europakonventionen.  

Europadomstolen har i praxis slagit fast att ett vägrande av en 

fördragsslutande stat att erkänna en utländsk dom där en genetisk tilltänkt 

fader har fastställts som barnets rättsliga fader strider mot barnets rätt till 

privatliv enligt artikel 8 i Europakonventionen, om både den genetiska 

tilltänkte fadern och barnet vill att domen ska erkännas fullt ut. I frågan om 

motsvarande gäller för en tilltänkt genetisk moder, i en situation där den 

tilltänkte fadern saknar genetiskt koppling till barnet, så blir slutsatsen att 

svenska domstolar och myndigheter troligtvis inte skulle erkänna en sådan 

utländsk dom som strider mot mater est-regeln. Vilket, med beaktande av 

Europadomstolens tidigare praxis, bör anses strida mot barnets bästa och 

barnets rätt till privatliv enligt artikel 8 i Europakonventionen.  
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Förkortningar 

Barnkonventionen FN:s konvention om barnets 

rättigheter (1989)  

Europadomstolen Europeiska domstolen för de 

mänskliga rättigheterna 

Europakonventionen (EKMR) Europeiska konventionen om skydd 

för de mänskliga rättigheterna och 

de grundläggande friheterna 

ECHR European Convention on Human 

Rights 

FB Föräldrabalk (1949:381) 

FN Förenta nationerna 

GenL Lag (2006:351) om genetisk 

integritet m.m. 

HD Högsta domstolen 

IFL Lag (1985:367) om internationella 

faderskapsfrågor 

IVF In vitro-fertilisering 

Kap. Kapitel 

NJA Nytt juridiskt arkiv 

Prop. Proposition 

Smer Statens medicinsk-etiska råd 

SOU Statens offentliga utredningar 

SvJT Svensk Juristtidning 

UNICEF United Nations Children's Fund 



4 

1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

Även om det inte är tillåtet att genomgå surrogatarrangemang i Sverige så 

förekommer det i en allt mer omfattande utsträckning att svenska par och 

ensamstående vänder sig utomlands för att kringgå den svenska regleringen 

i syfte att likväl använda sig av en surrogatmoder1.2 När den svenska 

regleringen kringgås uppstår situationer som den svenska lagstiftningen inte 

är anpassad för. Detta innebär att svenska domstolar och myndigheter måste 

hantera svåra rättsliga problem, där en tillfredställande lagstiftning saknas.3 

Problematiken har inte minst visat sig i praxis4, men har även 

uppmärksammats i media5, där par som vänt sig till utlandet för att använda 

sig av en surrogatmoder efter barnets födsel stöter på svårigheter med att till 

exempel fastställa ett rättsligt föräldraskap. När förekomsten av 

internationella surrogatarrangemang ökar så blir bristen på reglering allt mer 

påtaglig. Bristen på en tillfredställande reglering riskerar att barnen som 

föds genom ett surrogatarrangemang i värsta fall blir statslösa eller 

föräldralösa. Fram tills idag har endast ett fall som rör surrogatarrangemang 

varit uppe till prövning i Högsta domstolen. Följden av fallet blev, på grund 

av den bristfälliga lagstiftningen, att två syskon fastställdes som rättsliga 

föräldrar till barnet som tillkommit genom surrogatarrangemanget. Den 

bristfälliga regleringen på området, och de följder som det för med sig, 

väcker frågan om den nuvarande regleringen kring fastställande av 

föräldraskap är förenlig med principen om barnets bästa.  

1 I uppsatsen kommer termen surrogatmoderskap att användas, eftersom termen är den som 

används i statliga texter och är den etablerade termen i Sverige; Jfr för en annan uppfattning 

Jönsson (2004) s. 15.  
2 Stoll (2013) s. 70 f.  
3 SOU 2016:11 s. 460.  
4 NJA 2006 s. 505. 
5 Bouvin & Röstlund, Dagens Nyheter, besökt 2019-04-25.  
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1.2 Frågeställning och syfte 

Uppsatsen syftar till att utreda om en utländsk dom eller ett avgörande där 

en annan kvinna än den som födde barnet betraktas som barnets moder bör 

erkännas i Sverige, med hänsyn till principen om barnets bästa. Ett sådant 

avgörande strider mot de svenska regleringarna kring fastställande av 

moderskap och erkänns idag inte av svenska domstolar och myndigheter.  

För att uppfylla uppsatsens syfte ska följande frågeställningar besvaras: 

▪ Hur ser den rättsliga svenska regleringen kring fastställande av 

föräldraskap vid surrogatarrangemang ut?

▪ Vad innebär principen om barnets bästa?

▪ På vilka grunder får svenska domstolar och myndigheter vägra att 

erkänna en utländsk dom eller ett avgörande?

▪ Bör utländska domar som strider mot mater est-regeln erkännas i 

Sverige, med hänsyn till principen om barnets bästa?

1.3 Teori och metod 

Eftersom syftet med uppsatsen är att ur ett barnrättsperspektiv undersöka 

om ett vägrande av att erkänna en utländsk dom eller ett avgörande, där en 

annan kvinna än den som föder barnet anses som rättslig moder, strider mot 

principen mot barnets bästa, så har den rättsdogmatiska metoden använts. 

Den rättsdogmatiska metoden syftar till att med hjälp av de allmänt 

accepterade rättskällorna, det vill säga lagstiftning, rättspraxis, lagförarbeten 

och doktrin, systematisera och beskriva gällande rätt.6  

1.4 Material och forskningsläge 

Till stor del så har den nationella lagstiftningen kring fastställande av 

föräldraskap och doktrin som behandlar denna studerats. 

6 Kleineman (2018) s. 21. 
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Surrogatarrangemang är en tämligen oreglerad verksamhet i svensk rätt och 

då lagstiftning på området saknas, har främst förarbeten använts för att 

undersöka gällande rätt. Den statliga utredningen Olika vägar till 

föräldraskap7 som presenterades 2016 har varit till stor hjälp för att ta reda 

på vilka de rättsliga följderna av ett gränsöverskridande 

surrogatarrangemang blir och hur bristen på en tillfredställande lagreglering 

hanteras. Även om det länge har funnits ett behov av en utredning som 

behandlar surrogatarrangemang så är utredningen från 2016 den första i den 

omfattningen på området. Utredningen berör såväl etiska som praktiska 

frågor kopplat till gränsöverskridande surrogatarrangemang. Tidigare 

utredningar och avhandlingar på området behandlar främst den 

moralfilosofiska aspekten i frågan.8 Vidare har barnkonventionen använts 

för att undersöka vad principen om barnets bästa innebär. Doktrin som berör 

och klargör rättigheterna i barnkonventionen har också använts.   

1.5 Avgränsningar 

Surrogatarrangemang är ett ämne som väcker flera etiska frågeställningar 

och även om det hade varit intressant att utreda om surrogatarrangemangs 

vara eller icke vara så tas det inte någon ställning till detta i uppsatsen. 

Utredningar och avhandlingar finns redan som behandlar den 

moralfilosofiska aspekten i frågan.9 

Uppsatsen kommer behandla gränsöverskridande surrogatarrangemang och 

de föräldrarättsliga verkningar som ett sådant arrangemang för med sig. 

Fokus kommer att ligga på om en vägran att erkänna en utländsk dom som 

strider mot mater est-regeln är förenlig med principen om barnets bästa.  

7 SOU 2016:11. 
8 Se Jönsson (2004), Ekman (2010), Smer 2013:1. 
9 Se avsnitt 1.4. 
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Det vanligaste surrogatarrangemanget innefattar ett fullständigt 

surrogatarrangemang med ett olikkönat par som de tilltänkta föräldrarna.10 

Hur rättsverkningarna av ett surrogatarrangemang blir för ett samkönat par 

eller för en ensamstående lämnas därför utanför uppsatsen. De länder som 

tilltänkta föräldrar vänder sig till för att genomgå ett surrogatarrangemang är 

främst USA, Ukraina och Georgien.11 Vid redogörelsen för fastställande av 

faderskap för barn födda utomlands lämnas därför lag (1979:1001) om 

erkännande av nordiska faderskapsavgöranden utanför uppsatsen.  

1.6 Disposition 

Kapitel två följer efter uppsatsens inledning och redogör allmänt för vad ett 

surrogatarrangemang är. Detta för att få en förståelse för vad ett 

surrogatarrangemang innebär och hur det går till.  

Kapitel tre syftar till att klargöra för hur fastställandet av rättsligt 

föräldraskap regleras i svensk rätt. Därefter presenteras två rättsfall, för att 

belysa hur domstolar har valt att tillämpa de svenska föräldraskapsreglerna 

på surrogatarrangemang.  

Kapitel fyra syftar till att redogöra för vad principen om barnets bästa 

innebär och var principen kan härledas ifrån. Praxis från Europadomstolen 

som berör frågan om barnets bästa redogörs också för.   

Kapitel fem innehåller en kort redogörelse för den internationella 

privaträtten och klargör för på vilka grunder svenska domstolar och 

myndigheter kan vägra att erkänna utländska domar och avgöranden på. 

Kapitel sex innehåller en avslutande analys och slutsats med utgångspunkt i 

uppsatsens frågeställningar 

10 SOU 2016:11 s. 455 & s. 466. 
11 SOU 2016:11 s. 457. 
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2 Surrogatmoderskap 

2.1 Allmänt om surrogatmoderskap 

Surrogatmoderskap innebär att en kvinna åtar sig att bli gravid och bära 

fram ett barn med den uttalade avsikten att efter födseln lämna ifrån sig 

barnet till ett par eller en person som inte själv kan eller vill bära fram ett 

barn.12  

Det finns två olika varianter av surrogatmoderskap, partiellt och 

fullständigt.13 Partiellt surrogatmoderskap innebär att surrogatmoderns egna 

ägg används. Hon insemineras sedan med spermier från antingen en tilltänkt 

fader eller från en donator. Surrogatmodern bidrar därmed med eget 

genetiskt material, och blir därmed såväl genetisk som biologisk förälder till 

barnet. Fullständigt surrogatmoderskap innebär att ett befruktat ägg förs in i 

surrogatmoderns livmoder, surrogatmodern genomgår alltså en IVF-

behandling där det genetiska materialet, spermien och ägget, kommer ifrån 

de tilltänka föräldrarna eller från donatorer. Vid fullständigt 

surrogatmoderskap saknar surrogatmodern en genetisk koppling till barnet. 

Olika genetiska samband mellan barnet och de tilltänkta föräldrarna kan 

alltså förekomma vid ett surrogatarrangemang.14  

Surrogatarrangemang kan även vara altruistiska eller kommersiella. Ett 

altruistiskt surrogatarrangemang innebär att ingen ersättning utgår till 

surrogatmodern. Kostnader som är direkt relaterade till graviditeten kan 

dock utgå.15 Surrogatmoderns motiv grundar sig vid altruistiska 

surrogatarrangemang ofta på en vilja att hjälpa ett barnlöst par eller person 

att skaffa barn.16 Kommersiella surrogatarrangemang innebär istället att de 

12 Prop. 2017/18:155 s. 40. 
13 Jönsson (2004) s. 16.  
14 SOU 2016:11 s. 359; Jönsson (2004) s. 16 f. 
15 SOU 2016:11 s. 359 f.; Smer 2013:1 s. 155.  
16 Smer 2013:1 s. 156. 
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tilltänka föräldrarna betalar ut en ersättning till surrogatmodern.17 

Surrogatmoderns motiv är vid kommersiella surrogatarrangemang främst de 

inkomster som arrangemanget inbringar.18 

2.2 Rättslig reglering 

Surrogatarrangemang är en oreglad verksamhet i svensk rätt. Det finns inga 

uttryckliga regler som förbjuder surrogatarrangemang men genom 

regleringen av assisterad befruktning19 i lag (2006) om genetisk integritet 

m.m. (GenL) följer att det inte är tillåtet att utföra assisterad befruktning 

inom den svenska hälso- och sjukvården i syfte att genomföra ett 

surrgatarrangemang.20 Bestämmelserna om assisterad befruktning finns 

främst i 6 och 7 kap. GenL. Av 7 kap 4 § GenL följer det även att det inte är 

tillåtet att genomföra en assisterad befruktning med både donerat ägg och 

donerade spermier, vilket innebär att ett fullständigt surrogatmoderskap inte 

är möjligt inom svensk sjukvård. 

17 Smer 2013:1 s. 156.  
18 Smer 2013:1 s. 156; Jönsson (2004) s. 22.  
19 Med assisterad befruktning avses metoder för att åstadkomma befruktning genom att ägg 

och spermier hanteras utanför kroppen.   
20 SOU 2016:11 s. 361.  
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3 Vem blir förälder? 

Att fastställa vilka personer som är rättsliga föräldrar till ett visst barn har av 

flera skäl en stor betydelse. Fastställandet av föräldraskap får rättsliga 

verkningar gentemot barnet, som kan påverka bland annat 

underhållsskyldigheten, föräldraledigheten, vårdnaden, arvsrätten och 

barnets medborgarskap.21  

En distinktion kan göras mellan rättsligt, socialt, biologiskt och genetiskt 

föräldraskap. Rättsligt föräldraskap innebär det lagreglerade föräldraskapet, 

dels fastställandet av föräldraskapet, dels de rättsverkningar som det 

fastställda föräldraskapet medför. Socialt föräldraskap avser den som 

faktiskt tar hand om och uppfostrar barnet. Det finns ett stort samband med 

de rättsliga verkningarna av vårdnadsansvaret och det sociala 

föräldraskapet. I många fall är barnets rättsliga förälder även barnets sociala 

förälder. Biologiskt släktskap brukar användas som grund för att fastställa 

rättslig status som förälder. När nya metoder för barnalstring uppkommit så 

blev termen biologisk förälder otillräcklig. Numera används även termen 

genetisk förälder. En kvinna som föder ett barn med ett donerat ägg är 

endast biologisk förälder och inte genetisk förälder. Den kvinna som donerat 

ägget är den genetiska föräldern, men inte den biologiska. Termen 

biologiskt föräldraskap avser alltså den kvinna som genomgått en graviditet. 

För män kan denna uppdelning mellan biologiskt och genetiskt föräldraskap 

inte göras.22  

21 Saldeen (2013) s. 50; Smer 2013:1 s. 35. 
22 Singer (2000) s. 42 f.   
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3.1 Fastställelse av faderskap 

3.1.1 Barn födda i Sverige 

Fastställelse av faderskap kan i svensk rätt ske på flera olika sätt. Om 

modern till barnet är gift med en man vid barnets födelse så följer det av  

1 kap 1 § föräldrabalken (FB) att denne man ska anses som barnets fader. 

Det föreligger i och med detta en faderskapspresumtion i de fall som den 

födande kvinnan är gift.23 Faderskapspresumtionen medför därmed vid 

surragatarrangemang, att i de fall som surrogatmodern är gift, att hennes 

man presumeras vara barnets fader. Faderskapspresumtionen kan brytas 

under vissa förutsättningar, vilket följer av 1 kap 2 § FB. Enligt 1 kap 2 § 

andra stycket 2 FB kan barnets genetiska arvsanlag bryta 

faderskapspresumtionen. Bevisningen i dessa fall utgörs vanligtvis av en 

rättsgenetisk undersökning, där det påvisas att den tilltänkte fadern är 

barnets genetiska fader.24 Påvisas det genetiska föräldraskapet kan den 

genetiska kopplingen användas som bevisning i ett mål om 

faderskapsfastställelse. Faderskapspresumtionen bryts i och med detta och 

den tilltänkte fadern blir såväl barnets genetiska som rättsliga fader genom 

en fastställelse genom dom.  

3.1.2 Barn födda utomlands 

De svenska internationellt privaträttsliga regler som reglerar fastställande av 

faderskap i internationella förhållanden finns i lag (1985:367) om 

internationella faderskapsfrågor (IFL). Av 2 § IFL kan det utläsas att om en 

man som är eller har varit gift med barnets moder anses som fader enligt 

lagen i det land där barnet vid födseln fick hemvist25, gäller denna 

faderskapspresumtion även i Sverige. Vid gränsöverskridande 

surrogatarrangemang innebär därför faderskapspresumtionen ofta att det är 

23 Saldeen (2013) s. 60 f.  
24 Karnov internet, föräldrabalk (1949:381) 1 kap 2 § andra stycket 2, not 7, 2019-04-17. 
25 Hemvist för barn födda genom surrogatarrangemang i ett land där de tilltänkta 

föräldrarna har hemvist i ett annat land, ska enligt förarbeten följa den rättsliga moderns 

hemvist, vilket enligt svensk rätt innebär surrogatmoderns hemvist. 
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surrogatmoderns make som anses som barnets rättsliga fader. Finns det 

ingen fader enligt faderskapspresumtionen ska lagen i barnets 

medborgarskapsland tillämpas.26 Får ett barn vid födseln hemvist i Sverige, 

ska faderskapet alltid bestämmas enligt svensk lag. Om en annan man än 

den tilltänkte fadern anses som barnets rättsliga fader så måste faderskapet 

för denne man först hävas, innan den tilltänkte fadern kan fastställas kan få 

sitt faderskap fastställt.27 En tilltänkt fader som vill fastställa sitt rättsliga 

faderskap till sitt genetiska barn, fött i utlandet av en surrogatmoder, kan i så 

fall häva faderskapspresumtionen genom ett mål om faderskapsfastställelse, 

och då använda sig av en rättsgenetisk undersökning som bevisning. Om 

tillämpningen av utländsk lag vore uppenbart oförenlig med svensk rätt ska 

den enligt 12 § IFL inte tillämpas.  

3.2 Fastställelse av moderskap 

3.2.1 Barn födda i Sverige 

Fastställelse av moderskap har länge varit helt oreglerat i svensk rätt.28 

Rättsligt moderskap har i svensk rätt istället fastställs enligt den romerska 

maximen mater semper certa est (det är alltid säkert vem som är moder). Då 

det alltid står klart vem som föder barnet, och därmed ska anses som barnets 

moder, så har lagstiftaren inte funnit det nödvändigt att lagstifta om 

fastställelse av moderskap.29 Principen, som innebär att det är alltid är den 

kvinna som föder barnet som är barnets moder, kan kallas för mater est-

regeln. Regeln är sedan länge en väl integrerad princip i svensk rätt.30 

I samband med att äggdonation blev tillåtet i Sverige år 2003 så uppkom 

frågan om mater est-regeln skulle gälla även i dessa fall. Det ansågs, i och 

med att äggdonation blivit tillåtet, att det fanns ett behov av att lagstifta 

26 SOU 2016:11 s. 131.  
27 SOU 2016:11 s. 131.   
28 Smer 2013:1 s. 75; Singer (2019) s. 55.  
29 Stoll (2013) s. 118; Saldeen (2013) s. 51. 
30 SOU 2016:11 s. 494.   
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angående fastställelse av moderskapet i dessa fall.31 Som en följd av 

behovet så infördes 1 kap 7 § FB. Regeln i 1 kap 7 § FB innebär att den 

kvinna som efter en äggdonation föder ett barn, ska anses som barnets 

rättsliga moder. I och med införandet av 1 kap 7 § FB så fastställer 

lagstiftaren att det rättsliga moderskapet beror på graviditeten och 

förlossningen, och inte en kvinnas genetiska koppling till barnet. Syftet med 

införandet av 1 kap 7 § FB var även delvis att motverka 

surrogatarrangemang, då bestämmelsen genom lag fastställer 

surrogatmodern som barnets rättsliga moder och inte den tilltänkte 

modern.32  

Vid surrogatarrangemang så innebär mater est-regeln att den tilltänkta 

modern inte har någon rättslig status som förälder vid tidpunkten för barnets 

födelse. När en tilltänkt moder som har anlitat en surrogatmoder vill 

fastställa sitt rättsliga föräldraskap så måste hon alltid adoptera barnet, 

oberoende av hennes genetiska koppling till barnet.33 Surrogatmodern som 

föder barnet är enligt mater est-regeln alltid barnets rättsliga moder.34 

3.2.2 Barn födda utomlands 

Det finns inga svenska internationellt privaträttsliga regler som reglerar 

fastställande av moderskap i likhet med de som gäller för fastställande av 

faderskap. Istället tillämpas svenska principer, vilket medför att mater est-

regeln gäller även vid internationella förhållanden.35 Det görs därmed inte 

någon skillnad på om barnet är fött i Sverige eller utomlands, det är alltid 

surrogatmodern som anses som barnets rättsliga moder. För att den tilltänkte 

modern ska bli rättslig förälder måste hon alltid adoptera barnet.36 Mater est-

regeln är en väl integrerad princip i svensk rätt och bör därför enligt 

31 Singer (2019) s. 55–56.  
32 Prop. 2001/02:89.  
33 Stoll (2013) s. 119–122. 
34 SOU 2016:11 s. 363.  
35 SOU 2016:11 s. 130. 
36 Stoll (2013) s. 121. 
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förarbeten ses som internationellt tvingande. Utländska domar eller 

avgörande där denna princip frånskridits erkänns därmed inte i Sverige.37  

 

3.3 Adoption  

Den enda möjligheten för en tilltänkt moder att bli rättslig förälder till ett 

barn som tillkommit genom surrogatarrangemang är genom att adoptera 

barnet.38 De grundläggande bestämmelserna som reglerar adoption återfinns 

i 4 kap FB.39 Adoption är en rättshandling som innebär att en person, 

adoptanten, upptar en annan oftast minderårig person till sitt barn, 

adoptivbarnet. Adoptanten och adoptivbarnet får då en familjerättsligt 

förhållande som motsvarar det förhållande som en förälder har till sina 

biologiska barn.40  

 

Det är allmän domstol som genom ett beslut efter en ansökan av den som 

vill adoptera som meddelar tillstånd till en adoption.41 För att tillstånd till 

adoption ska meddelas måste den som vill adoptera enligt 4 kap 5 § FB vara 

minst 18 år gammal. Makar och sambor får enligt huvudregeln i 4 kap 6 § 

FB endast adoptera gemensamt. Ett undantag till huvudregeln finns  

i 4 kap 6 § andra stycket FB där möjlighet ges till styvbarnsadoption, vilket 

innebär att en make eller sambo med sin makes eller sambos samtycke får 

adoptera hans eller hennes barn. Efter en sådan adoption blir makarna eller 

samborna gemensamt rättsliga föräldrar till barnet. Samtycke från den andre 

maken eller sambon ska vid alla gemensamma adoptioner föreligga vid 

tidpunkten för då ansökan om adoptionen prövas.42 Även samtycke från 

barnets vårdnadshavare ska enligt 4 kap 8 § FB föreligga för att en 

adoptionsansökan ska medges. En person som inte är gift eller i ett 

                                                 
37 SOU 2016:11 s. 494.  
38 Stoll (2013) s. 121.  
39 SOU 2009:61 s. 16. 
40 Saldeen (2013) s. 143.  
41 SOU 2016:11 s. 146. 
42 Karnov internet, föräldrabalk (1949:381) 4 kap 6 § första stycket, not 122, 2019-04-19. 
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samboskap får endast adoptera ensam och blir då barnets enda rättsliga 

förälder.43 

 

Enligt 4 kap 2 § FB får ett tillstånd till en adoption endast meddelas om det 

med beaktande av alla omständigheter är lämpligt.44 Alla intressen som gör 

sig gällande i det enskilda fallet ska beaktas innan tillstånd till adoption 

meddelas.45 Det innebär att inga andra intressen, till exempel ekonomiska 

eller politiska, får ta över eller jämställas med barnets.46 En adoption är 

aldrig lämplig om den inte är till fördel för barnet. Bedömningen utgår ifrån 

principen om barnets bästa.47 

 

3.4 Rättspraxis  

I dagsläget så har frågan om surrogatmoderskap endast varit uppe för 

prövning av Högsta domstolen vid ett tillfälle. Högsta domstolen meddelade 

dock den 12 december 2018 prövningstillstånd till ytterligare två rättsfall 

som rör surrogatarrangemang. Värt att notera är att rättsfallen behandlar 

samma omständigheter, men att prövningstillstånden har meddelats i två 

olika frågor, dels adoption48, dels erkännandet av en utländsk dom49.  

 

3.4.1 NJA 2006 s. 505   

Rättsfallet handlar om ett svenskt gift olikkönat par, K och C, som 

genomförde ett surrogatarrangemang i Finland där mannen C:s syster 

agerade surrogatmoder. De tilltänka föräldrarna bidrog själva med ägg och 

spermier. Efter barnets födsel bekräftade C skriftligt faderskapet och 

registrerades som fader i folkbokföringsregistret. Mannens fru K ansökte 

                                                 
43 Prop. 2017/18 s. 25. 
44 Singer (2019) s. 71.  
45 Prop. 2017/18 s. 39. 
46 Karnov internet, föräldrabalk (1949:381) 4 kap 1 §, not 114, 2019-04-19. 
47 SOU 2016:11 s. 147.  
48 Svea Hovrätt Mål nr ÖÄ 11940–17: HD PT mål nr Ö 2680/18. 
49 Svea Hovrätt Mål nr ÖÄ 990–18: HD PT mål nr Ö 3462/18. 
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sedan i tingsrätt om att få adoptera barnet där C lämnade samtycke till K att 

få adoptera barnet. Tingsrätten beviljade adoptionsansökan. Mannen C 

överklagade därefter tingsrättens dom och återkallade samtidigt sitt 

samtycke till adoptionen. Högsta domstolen slog fast, trots de speciella 

omständigheterna i detta fall, att principen att erforderligt samtycke från den 

andre maken ska föreligga vid tidpunkten för när adoptionsansökningen 

prövas gäller. Att barnet tillkommit genom ett surrogatarrangemang i 

utlandet och att ansökanden är barnets genetiska moder är därmed utan 

betydelse för bedömningen. 

 

Två domare ställde sig skiljaktiga i frågan och menade att mannen C:s 

återkallande av samtycket inte ska hindra att den genetiska modern K 

adopterar barnet. Detta eftersom det är ett gemensamt barn som ska 

adopteras och syftet med adoptionen är att uppnå en överensstämmelse 

mellan det genetiska föräldraskapet och det faktiskta utövandet av 

föräldraskapet. Att inte meddela tillstånd till adoptionen strider enligt de 

skiljaktiga mot principen om barnets bästa.  

 

3.4.2 USA-fallet - Adoption 

Högsta domstolen meddelade 12 december 2018 prövningstillstånd i ett fall 

som rör adoption efter ett surrogatarrangemang.50 Fallet handlar om det 

ogifta paret E och J som under 2014 och 2015 genomgått ett 

surrogatarrangemang i Kalifornien, USA. Mannen J bidrog själv med 

spermier i processen. Barnet föddes i augusti 2015 av en surrogatmoder. 

Genom en dom från en domstol i Kalifornien fastställs att kvinnan E är 

rättslig förälder och vårdnadshavare till barnet. Paret återvände därefter med 

barnet till Sverige, men under 2016 separerade paret och flyttade isär. 

Barnet bodde efter separationen kvar hos kvinnan E. 2017 genomgick 

                                                 
50 Svea Hovrätt ÖÄ 11940–17: HD PT mål nr Ö 2680/18 Adoption. 
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mannen J en rättsgenetisk undersökning och det fastställdes genom dom att 

J är barnets rättsliga fader.  

Kvinnan E som är vårdnadshavare till barnet ansökte i tingsrätt om att få 

adoptera barnet och därmed fastställas som rättslig förälder. Tingsrätten 

lämnar adoptionsansökan utan bifall med motiveringen att det inte kan 

säkerställas att ett bifall till adoptionsansökan skulle vara till fördel för 

barnet och i barnets bästa intresse. Tingsrätten framhåller vidare att ett bifall 

skulle innebära att alla rättsliga band till barnets genetiska fader J stryps, då 

denne inte har någon del i vårdnaden, vilket kvinnan E har. Hovrätten 

instämmer i huvudsaklig del med tingsrättens överväganden och lämnar 

adoptionsansökan utan bifall. Hovrätten utvecklar resonemanget och stödjer 

sitt beslut på ett avgörande från Europadomstolen där Europadomstolen i ett 

mål gällande surrogatmoderskap understrukit betydelsen av genetiskt 

föräldraskap som en del av varje individs identitet. I fallet Mennesson mot 

Frankrike51 ansågs den franska staten bryta mot barnets rätt till privatliv 

enligt artikel 8 i Europakonventionen (EKMR) genom att förhindra 

erkännande och fastställande av barnets rättsliga förhållande till sin 

genetiska fader.  

51 Se avsnitt 4.2. 
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4 Barnets bästa 

4.1 Barnkonventionen 

FN:s konvention om barnets rättigheter (barnkonventionen) ratificerades av 

Sverige 1990 och blev folkrättsligt bindande för Sverige från 2 september 

samma år.52 Barnkonventionen ger uttryck för fyra grundläggande principer 

därav en är principen om barnets bästa. Principen om barnets bästa återfinns 

i artikel 3 i barnkonventionen som stadgar att barnets bästa ska beaktas i 

första hand vid alla åtgärder som rör barn.53 

Vad som är barnets bästa måste avgöras i det enskilda fallet, med beaktande 

av det enskilda barnets behov, intresse och situation. Barnet ska ses som ett 

självständigt subjekt och behandlas som en individ med egna rättigheter.  

Principen om barnets bästa är en rättslig målsättning som inte bara varierar 

över tid, utan beror också på vilket samhälle eller kultur som principen 

tillämpas i.54 Med barn avses en person som är under 18 år.  

Det är av stor vikt för barnet att rättsligt fastställa vilka som är barnets 

föräldrar och vilka som därmed har ett vårdnadsansvar gentemot barnet.55 I 

artikel 7 i barnkonventionen stadgas att barnet, så långt det är möjligt, har en 

rätt att få vetskap om sina föräldrar och att bli omvårdat av dem.  

Barnkonventionen ställer upp stränga krav på staterna i frågor som gäller 

adoption.56 Artikel 21 i barnkonventionen föreskriver att staterna ska 

säkerställa att barnets bästa främst beaktas. Kraven från barnkonventionen 

har i svensk rätt tillgodosetts genom 4 kap 1 § FB. Paragrafen uttrycker att 

barnets bästa ska ges största vikt vid alla frågor som rör adoption. 

Bestämmelsen fick en ny lydelse 1 september 2018 där ett av syftet med 

52 UNICEF Sverige, Handbok om barnkonventionen (2008) s. 13. 
53 Singer (2019) s. 42. 
54 Singer (2019) s. 21–22. 
55 Singer (2019) s. 53.  
56 SOU 2009:61 s. 93.  
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ändringen var att stärka barnrättsperspektivet.57 Att barnets bästa ska ges 

största vikt vid frågor som rör adoption innebär att barnets bästa är av stor 

tyngd vid bedömningen av om tillstånd en adoptionsansökan ska ges eller 

inte.58 Inga andra intressen, varken ekonomiska eller politiska får gå före 

eller jämställas med barnets intressen.59 

 

4.2 Rättspraxis  

4.2.1 Mennesson mot Frankrike  

Det första fallet där Europadomstolen tog ställning i vissa frågor gällande 

surrogatarrangemang var i målet Mennesson mot Frankrike60 från 2014. 

Målet rörde ett franskt olikkönat gift par som genom ett 

surrogatarrangemang i Kalifornien fått tvillingar. Genom en dom i 

Kalifornien fastställdes fadern som genetisk förälder och modern som 

rättslig förälder. De franska myndigheterna vägrade dock att registrera paret 

som tvillingarnas rättsliga föräldrar vilket motiverades med att 

surrogatarrangemang är olagligt i Frankrike. Frågan om registrering 

prövades till slut i en överdomstol i Frankrike som slog fast att det var 

korrekt att vägra registrering, eftersom en registrering skulle gett verkan åt 

ogiltiga surrogatavtal och att det därmed var fråga om fransk ordre public. 

Europadomstolen kom i Mennesson mot Frankrike fram till att artikel 8 i 

EKMR var tillämplig och att frågan handlade om både rätt till familjeliv och 

privatliv i artikelns mening. Domstolen konstaterar att en inskränkning av 

parets rätt till familjeliv inte hade skett, men att en otillåten inskränkning av 

rätt till privatliv förelåg. Europadomstolen grundar sitt resonemang på att 

tvillingarna levde i en rättslig ovisshet, eftersom de ansågs som parets 

rättsliga barn i USA, men inte i deras hemland Frankrike. Domstolen 

menade att barnets identitet underminerades i det franska samhället då det 

var osäkert om barnen skulle kunna erhålla franskt medborgarskap trots att 

                                                 
57 Singer (2019) s. 70. 
58 Prop. 2017/18 s. 39. 
59 Karnov internet, föräldrabalk (1949:381) 4 kap 1 §, not 114, 2019-04-19.  
60 Mennesson mot Frankrike, mål nr 65192/11.  
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deras genetiska fader var fransman. Europadomstolen framhöll att 

situationen fick en särskild dimension i och med att en av föräldrarna var 

barnets genetiska förälder och att det allvarligt kunde ifrågasättas om 

situationen var förenlig med principen om barnets bästa. Respekt för 

privatliv kräver att var och en ska kunna fastställa sina identitetsuppgifter 

som en enskild person, vilket omfattar den rättsliga förälder-

barnrelationen.61 

 

Med hänsyn till betydelsen av genetiskt föräldraskap som en del i varje 

individs identitet, ansågs det av Europadomstolen inte vara förenligt med 

barnets bästa att beröva barnet ett rättsligt föräldraskapsband när bandet 

redan var etablerat och både barnet och föräldern ville att bandet skulle 

erkännas fullt ut. Vägrandet av registrering av föräldraskapet av franska 

myndigheter innebar alltså en kränkning av barnets rätt till privatliv enligt 

artikel 8 i EKMR.   

 

4.2.2 Rådgivande yttrande 

Europadomstolens dom i Mennesson mot Frankrike väcker frågan om 

motsvarande gäller för utländska domar som fastställer moderskap. Som en 

följd av domen så har Frankrike begärt ett rådgivande yttrande62 av 

Europadomstolen.  

 

I yttrandet slår Europadomstolen fast att i de fall där ett barn tillkommit 

genom ett surrogatarrangemang i utlandet, med den tilltänkte faderns 

spermier och med en tredje parts ägg, och där den tilltänkte genetiska fadern 

har erkänts i nationell rätt som rättslig fader till barnet, ska en 

fördragsslutande stat, för att inte bryta mot barnets rätt till privatliv enligt 

artikel 8 i EKMR, erhålla en möjlighet att fastställa ett rättsligt 

föräldraskapsband mellan den tilltänkte modern och barnet, om 

                                                 
61 Mennesson mot Frankrike, mål nr 65192/11, p. 80.  
62 Advisory Opinion, P16-2018-001.  
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föräldraskapsbandet redan har fastställts utomlands genom exempelvis ett 

födelsebevis. Vidare slår Europadomstolen fast att ett sådant fastställande av 

moderskap inte måste ha form av en registrering, utan kan ske genom en 

adoption, om denna process enligt nationella regler kan ske effektivt och 

skyndsamt och i enlighet med barnets bästa. 

 



 22 

5 Erkännande av utländska 
domar  

Ett gränsöverskridande surrogatarrangemang har alltid kopplingar till minst 

två länder.63 När svenska par och ensamstående vänder sig utomlands till 

länder där surrogatarrangemang är tillåtna så kan en mängd problem 

uppkomma. Ett av de allvarligaste problemen uppstår när barnets 

födelseland och de tilltänkta föräldrarnas hemvistland reglerar fastställandet 

av föräldraskapet till barnet olika. Följden av detta kan bli ett så kallat 

haltande föräldraskap, vilket innebär att barnets rättsliga föräldrar i 

födelselandet anses vara de tilltänkta föräldrarna men att det i de tilltänka 

föräldrarnas hemvistland anses vara surrogatmodern och hennes eventuella 

make som är barnets rättsliga föräldrar.64  

 

När föräldraskap fastställs utomlands så kan detta göras genom anteckningar 

av föräldraskapet i födelsebeviset eller i landets födelseregister, men också 

genom ett domstolsavgörande.65 Skulle fastställelsen eller domen anses 

strida mot den svenska rättsordningen så kan domen eller avgörandet vägras 

erkännande i Sverige. I den svenska internationella privaträtten så anses det 

vara en allmän princip att utländska avgöranden inte får erkännas om det 

skulle vara uppenbart oförenligt med grunderna för den svenska 

rättsordningen. Inskränkningen av tillämpningen av domen eller avgörandet 

benämns som ett ordre public-förbehåll. Ordre public-förbehåll finns i 

många internationella privaträttsliga regleringar uttryckt i lag, men kräver 

inte lagstöd för att kunna åberopas av domstol eller av annan myndighet. 

Förbehållen är ofta öppet hållna, och vilka grunder för den svenska 

rättsordningen som förbehållet avser att skydda, kan inte med exakthet 

räknas upp.66 Vad som är klart är dock att det endast är grundläggande 

principer som bör erhålla ordre public-förbehållets skydd. Endast ett 

                                                 
63 SOU 2016:11 s. 462.  
64 SOU 2016:11 s. 467; Bogdan (2014) s. 27.  
65 SOU 2016:11 s. 467.  
66 Bogdan (2014) s. 65–66.  
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avvikande från svensk rätt räcker således inte. Vilka grunder som kan utgöra 

ordre public ändras i takt med samhällets utveckling.67 Ett erkännande av en 

utländsk dom kräver, utöver att den inte strider mot ordre public, som 

utgångspunkt lagstöd.68  

En tilltänkt fader som har en genetisk koppling till barnet kan ofta i barnets 

födelseland fastställas som barnets rättsliga fader genom en dom eller en 

fastställelse.69 En sådan dom från utlandet gäller som utgångspunkt enligt 7 

§ IFL i Sverige, om det med hänsyn till en parts hemvist eller

medborgarskap eller annan anknytning finns skälig anledning att talan 

prövades i den främmande staten. Det får inte heller föreligga någon av de i 

paragrafen nämnda vägransgrunder.70 Vidare får domen inte strida mot 

ordre public enligt 12 § IFL. Om det är uppenbart att domen eller 

fastställelsen är oriktig, bör det med hänsyn till den vikt som i svensk rätt 

läggs vid att det rättsligt fastställda faderskapet stämmer överens med det 

biologiska, anses att domen strider mot ordre public och därmed vägras 

erkännande i Sverige.71 

Vid fastställande av moderskap finns det ingen motsvarande internationell 

privaträttslig reglering som IFL vid fastställande av faderskap.72 

Moderskapet fastställs istället i enlighet med mater est-regeln som bör anses 

som internationellt tvingande.73 Ett utländsk avgörande i vilket en annan 

kvinna än den som föder barnet anses som barnets rättsliga förälder bör 

därmed anses strida mot svensk ordre public och bör därför inte erkännas i 

Sverige. En alternativ argumentation har dock förts i litteraturen där det inte 

anses givet att tillämpningen av en utländsk moderskapsregel som innebär 

att en annan kvinna än den som föder barnet anses som barnets moder 

67 Bogdan (2014) s. 69.  
68 Bogdan (2014) s. 280.  
69 SOU 2016:11 s. 468.  
70 Bogdan (2014) s. 203.  
71 SOU 2016:11 s. 496.  
72 Bogdan SvJT (2002) s. 756. 
73 SOU 2016:11 s. 521.  
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strider mot svensk ordre public. Istället förespråkas en analog tillämpning av 

bestämmelserna i IFL.74  

5.1 USA-fallet – Erkännande av utländsk 
dom 

Omständigheterna är de samma som i fallet som redogjorts för ovan75 men 

frågan rör nu istället erkännandet av en utländsk dom.76 

I fallet så har E yrkat att domen från Kaliforniern där hon fastställs som 

rättslig förälder ska erkännas i Sverige. Till stöd för sitt yrkande åberopar E 

grunderna att ett erkännande är det enda sättet för barnet att få fastställt två 

rättsliga föräldrar i Sverige. Ett vägrande att erkänna domen skulle innebära 

att barnets rätt till familje- och privatliv enligt artikel 8 i EKMR kränkts då 

barnet inte får tillgång till båda sina föräldrar. Tingsrätten kommer fram till 

att det inte finns någon anledning att i detta fall frångå från huvudregeln vid 

erkännande av utländska domar, nämligen att lagstöd för erkännandet ska 

föreligga, vilket det i fallet inte gör. Vidare konstaterar tingsrätten med stöd 

rättsfallet Mennesson mot Frankrike77 från Europadomstolen att ett 

vägrande att erkänna domen inte strider mot E:s eller barnets rätt till respekt 

för deras familje- eller privatliv enligt artikel 8 i EKMR. Hovrätten gör 

samma bedömning som tingsrätten och anser att det inte föreligger någon 

grund för att erkänna domen.  

74 Bogdan SvJT (2002) s. 755 ff. 
75 Se avsnitt 3.4.2.  
76 Svea Hovrätt ÖÄ 990–18: HD PT mål nr Ö 3462/18 Erkännande av utländsk dom. 
77 Mennesson mot Frankrike, mål nr 65192/11.  
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6 Analys och slutsats 

6.1 Inledande reflektioner 

Som svensk är det idag inte svårt att rent praktiskt genomgå ett 

surrogatarrangemang, då det bara är att vända sig utomlands till de länder 

som tillåter arrangemangen. Svårare är det efteråt, när de nyblivna 

föräldrarna vill återvända till Sverige med sitt barn. Det är först då den 

rättsliga problematiken gör sig gällande. 

6.2 Fastställande av rättsligt föräldraskap 

▪ Hur ser den rättsliga regleringen kring fastställande av föräldraskap

ut?

Grunderna för fastställande av rättsligt föräldraskap skiljer sig åt beroende 

på om det är rättsligt faderskap eller moderskap som ska fastställas. Det 

rättsliga faderskapet grundar sig helt på faderns genetiska koppling till 

barnet, medan det rättsliga moderskapet helt grundar sig på moderns 

biologiska koppling till barnet. Värt att notera är att ett biologiskt faderskap 

aldrig kan förekomma, då ett biologiskt föräldraskap syftar på en graviditet 

och förlossning. En tilltänkt fader som kan påvisa en genetisk koppling till 

ett barn som tillkommit genom ett surrogatarrangemang har därmed mycket 

goda möjligheter till att fastställa sitt rättsliga faderskap. En tilltänkt moder 

har inte samma möjlighet, utan måste alltid adoptera barnet för att fastställa 

sitt rättsliga moderskap. Detta har i praxis visat sig att inte vara en helt enkel 

väg att gå. Adoptionsbestämmelserna är inte anpassade till situationen som 

uppkommer efter ett surrogatarrangemang i utlandet. Rättsfallet NJA 2006 

s. 505 belyser hur det obligatoriska samtycket vid en närståendeadoption

ställer till med problem. Allt som krävs för att en tilltänkt moder ska förlora 

alla möjligheter att fastställa ett rättsligt föräldraskap till sitt genetiska barn 

som tillkommit genom ett surrogatarrangemang är att hennes make, som 
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redan har sitt rättsliga faderskap fastställt, tar tillbaka sitt samtycke till 

adoptionen. Barnet som tillkommit genom ett surrogatarrangemang förlorar 

därmed, i och med bristen på samtycke, en möjlighet att få fastställt sina två 

genetiska föräldrar som sina rättsliga föräldrar. Det är även de två genetiska 

föräldrarna som vid ett surrogatarrangemang som önskar sig ett barn, och att 

få vårda och uppfostra det. En lösning som den de skiljaktiga förespråkar i 

NJA 2006 s. 505, nämligen att bifalla adoptionsansökan, hade i min mening 

varit tillfredställande ur ett barnrättsperspektiv, dock så tillåter nuvarande 

adoptionsregler inte denna lösning, trots de höga kraven på att barnets bästa 

ska alltid ska ges största vikt vid adoptioner.  

Syftet med införandet av 1 kap 7 § FB var dels att klargöra att mater est-

regeln gäller även vid de fall där en kvinna föder ett barn som tillkommit 

med hjälp av ett donerat ägg, dels att motverka att surrogatarrangemang 

genomgås. 1 kap 7 § FB fastställer hur stark kopplingen mellan det 

biologiska föräldraskapet och det rättsliga föräldraskapet är vid fastställande 

av moderskap. Bestämmelsen innebär att när ett fullständigt 

surrogatarrangemang har genomgåtts är det alltid surrogatmodern som ska 

anses som barnets rättsliga moder. Detta går helt emot syftet till varför en 

tilltänkt moder genomgår ett surrogatarrangemang, då hon vill att det 

genetiska moderskapet ska vara grunden för fastställande av rättsligt 

moderskap.  

När ett barn föds utomlands så ska det rättsliga faderskapet bestämmas i 

enlighet med IFL. Om svensk lag blir tillämplig, och surrogatmodern är gift, 

innebär detta på grund av faderskapspresumtionen att det alltid är 

surrogatmoderns make som ska anses som rättslig fader. 

Faderskapspresumtionen kan brytas genom en fastställelse genom dom som 

sedan erkänns i Sverige, eller genom en rättsgenetisk undersökning som 

bryter presumtionen. En motsvarande internationell privaträttslig reglering 

finns inte i förhållande till moderskap. Där bestäms istället det rättsliga 

moderskapet alltid enligt mater est-regeln, vilken anses som en 

internationellt tvingande regel. Utländska domar och avgöranden där en 
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annan kvinna än den biologiska modern anses som barnets rättsliga moder 

erkänns därmed inte av svenska domstolar och myndigheter. Det har i 

litteraturen förts en alternativ argumentation där en analog tillämpning av 

bestämmelserna i IFL förespråkas vid fastställelse av rättsligt moderskap 

gällande barn födda utomlands. En analog tillämpning hade inneburit att 

moderskapsfrågan hade avgjorts enligt det landets lag där barnet vid födseln 

fick hemvist. Vidare hade en analog tillämpning av IFL inneburit en 

moderskapspresumtion som kan motbevisas, på motsvarande sätt som 

faderskapspresumtionen kan motbevisas. En sådan analog tillämpning hade 

inneburit att den genetiska modern enklare kan fastställas som barnets 

rättsliga moder. Ur ett strikt barnrättsperspektiv kan detta anses som 

positivt. En analog tillämpning hade även inneburit att det biologiska 

moderskapet blir utan betydelse för det fastställandet av det rättsliga 

moderskapet. Att helt bortse från det biologiska föräldraskapet är i min 

mening inte en tillfredsställande lösning, då vad en graviditet och 

förlossning innebär, och riskerna de för med sig, helt bortses från. Att inte 

tillämpa mater est-regeln bidrar i min mening till synen att surrogatmodern 

endast är ett medel för de tilltänkta föräldrarnas mål, och inte den biologiska 

moder som hon faktiskt är.  

6.3 Principen om barnets bästa 

▪ Vad innebär principen om barnets bästa?

Vad principen om barnet bästa innebär är svårt att uttrycka klart. Vad 

barnets bästa är beror på omständigheterna i det enskilda fallet, som vilket 

samhälle och kultur barnet befinner sig i, hur gammalt barnet är och barnets 

egen vilja och egna intressen. Synen på vad barnets bästa är ändras även 

över tiden och det som anses vara det bästa för barn idag, anses kanske inte 

vara det bästa för barn i framtiden.  

Barnets bästa ska beaktas och sättas i främsta rummet vid alla åtgärder som 

rör barn, vilket innebär att inga andra intressen får gå före. Vid adoption 
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ställer barnkonventionen upp höga krav på att barnets bästa ska tillgodoses. 

Trots de höga kraven på att barnets bästa ska beaktas vid adoption så är det i 

NJA 2006 s. 505 endast de två skiljaktiga som lyfter barnrättsperspektivet 

och barnets rätt till familje- och privatliv enligt artikel 8 i EKMR.  

Att adoptionsansökan lämnades utan bifall kan ur ett strikt 

barnrättsperspektiv i min mening inte anses som barnets bästa. Barnet 

förlorar i och med beslutet alla möjligheter till en rättsligt fastställd förälder-

barn-relation med sin genetiska moder. En möjlighet att fastställa båda de 

tilltänkta föräldrar som rättsliga föräldrar finns dock inte enligt svensk rätt. 

Rättsfallet belyser tydligt hur bristfällig lagstiftningen är vid situationer som 

härstammar från gränsöverskridande surrogatarrangemang. Även USA-fallet 

belyser hur bristfällig lagstiftningen är, då barnet står utan en rättslig moder 

i Sverige, även om det finns en tilltänkt moder med viljan att vårda och 

uppfostra barnet.  

6.4 Erkännande av utländska domar 

▪ På vilka grunder får svenska domstolar och myndigheter vägra ett

erkänna en utländsk dom eller ett avgörande?

Svenska domstolar och myndigheter kan vägra att erkänna utländska domar 

och avgöranden om de strider mot nationell ordre public. Exakt vilka 

grunder som kan utgöra ordre public kan inte med exakthet räknas upp, men 

det står klart att det ska röra sig om grundläggande principer i ett lands 

rättsordning. Mater est-regeln anses i svensk rätt som en sådan 

grundläggande princip. Domar och avgöranden från utlandet som strider 

mot mater est-regeln erkänns därmed inte av svenska domstolar och 

myndigheter.  

I Mennesson mot Frankrike slog Europadomstolen fast att en 

fördragsslutande stat strider mot barnets rätt till privatliv enligt artikel 8 i 

EKMR genom att vägra erkänna en utländsk dom eller ett avgörande som 



29 

fastställer en genetisk fader som barnets rättsliga fader, om föräldra-

barnrelationen redan i utlandet är fastställd och båda parter kräver fullt 

erkännande. Speciell hänsyn ska enligt Europadomstolen tas till en eventuell 

genetisk koppling mellan den tilltänkte föräldern och barnet. Det föreligger 

således en skyldighet för svenska domstolar och myndigheter att erkänna 

sådana utländska domar eller avgöranden. En vägran att erkänna skulle 

innebära att Sverige som en fördragsslutande part strider mot barnets bästa 

enligt artikel 8 i EKMR då barnet berövas sin rätt till privatliv.  

Det rådgivande yttrandet som Europadomstolen publicerade 2019 kan ses 

som en vidareutveckling på resonemanget som Europadomstolen för i 

Mennesson mot Frankrike. Yttrandet klargör vad som gäller för den 

tilltänkte modern. Om den tilltänkte fadern med en genetisk koppling till 

barnet har fastställts i faderns hemvistlands nationella rätt så måste det 

finnas en möjlighet för den genetiska modern, som i utlandet har angetts 

som rättslig moder i exempelvis ett födelsebevis, att rättsligt fastställa 

föräldra-barnrelationen i hennes hemvistland. Denna fastställelse kan ske 

genom en adoption, om processen är effektiv och omgående, och i enlighet 

med barnets bästa. Utfallet i USA-fallet, där den tilltänkte modern inte 

kunde fastställas som barnets rättsliga moder, kan i min mening inte anses 

uppfylla de krav på adoptionsprocessen som Europadomstolen ställer upp i 

yttrandet. 

• Bör utländska domar som strider mot mater est-regeln erkännas i

Sverige, med hänsyn till principen om barnets bästa?

Det föreligger enligt det ovan anförda en skyldighet för svenska domstolar 

och myndigheter att erkänna domar och avgörande från utlandet där en 

rättslig föräldra-barnrelation mellan en tilltänkt fader och dennes genetiska 

barn redan är etablerad, om båda parterna vill att den fullt ut ska erkännas. 

En vägran att erkänna innebär en kränkning av barnets rätt till privatliv 

enligt artikel 8 i EKMR. Vidare föreligger det även en skyldighet för en 

fördragsslutande stat att i sådana fall erbjuda en möjlighet för den tilltänkte 
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modern att etablera sitt rättsliga föräldraskap till barnet. Detta gäller bara om 

den tilltänkte modern, precis som den tilltänkte fadern, har en i utlandet 

redan etablerad föräldra-barnrelation till barnet.  

En fråga som både det rådgivande yttrandet och rättsfallet Mennesson mot 

Frankrike väcker är vad som gäller om det endast är den tilltänkte modern 

som har en genetisk koppling till barnet.  

Anta att ett svenskt par har genomgått ett surrogatarrangemang i utlandet. 

Båda de tilltänkta föräldrarna anses som barnets rättsliga föräldrar i utlandet, 

men det är endast den tilltänkte modern som har en genetisk koppling till 

barnet. Svenska domstolar och myndigheter hade med stor sannolikhet inte 

erkänt den tilltänkte modern som rättslig förälder i Sverige med hänsyn till 

att mater est-regeln anses som en internationella tvingande regel. Den 

tilltänkte fadern har i en sådan situation ingen möjlighet att fastställa sitt 

föräldraskap till barnet då han saknar en genetisk koppling till barnet. Barnet 

svävar i en sådan situation i en rättslig ovisshet, då barnet enligt nationella 

regler har olika rättsliga föräldrar i olika länder. I Mennesson mot Frankrike 

hänvisar Europadomstolen till betydelsen av genetiskt föräldraskap som en 

del i varje individs identitet, och det ansågs inte vara förenligt med 

principen om barnets bästa att beröva barnet ett rättsligt föräldraskapsband 

när det redan var etablerat.  

Ur ett strikt barnrättsperspektiv så strider även ett vägrande av moderskap i 

min mening mot principen av barnet bästa. För barnets del är det oväsentligt 

vilken förälder som får sitt rättsliga föräldraskap fastställt, så länge en av 

dem får det. I Mennesson mot Frankrike hävdar Frankrike att en registrering 

av faderskapet strider mot fransk ordre public. Europadomstolen tar ingen 

hänsyn till detta utan barnets bästa går före. Motsvarande bör rimligtvis 

gälla i förhållande till att mater est-regeln anses utgöra ordre public.  
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6.5 Avslutande reflektioner 

Avslutningsvis kan konstateras att de svenska föräldraskapsreglerna inte är 

anpassade för situationer som ofta uppkommer efter ett gränsöverskridande 

surrogatarrangemang. En anledning till detta är att delar av regleringen, som 

exempelvis 1 kap 7 § FB, till viss del syftar till att motverka 

surrogatarrangemang. Samtidigt som Sverige vill motverka att 

surrogatarrangemang genomgås, så får barnen aldrig bära skulden för något 

föräldrarna har gjort. Det är en svår avvägning som måste göras, där ett 

effektiv motverkande av surrogatarrangemang står mot barnets rätt till 

föräldrar. Principen om barnets bästa innebär att alla barn ska behandlas 

lika, oavsett hur de tillkommit.  



 32 

Käll- och litteraturförteckning 

Källor 

Offentligt tryck 

Propositioner  

Prop. 2001/02:89 Behandling av ofrivillig barnlöshet. 

Prop. 2017/18:155 Modernare regler om assisterad befruktning och 

föräldraskap. 

 

Utredningsbetänkanden  

SOU 2009:61 Modernare adoptionsregler. 

SOU 2016:11 Olika föräldrar till föräldraskap.  

 

Övriga källor 

Advisory opinion concerning the recognition in domestic law of a legal 

parent-child relationship between a child born through a gestational 

surrogacy arrangement abroad and the intended mother, request no. P16-

2018-001, French Court of Cassation, 10 April 2019. 

 

Assisterad befruktning: etiska aspekter, Statens medicinsk-etiska råd, 

Stockholm, 2013. 

 

Emma Bouvin och Lisa Röstlund, ”Svenska surrogatbarn fastnar 

utomlands”, DN, <https://www.dn.se/nyheter/svenska-surrogatbarn-fastnar-

utomlands/>, besökt 2019-04-28.  

 

Handbok om Barnkonventionen, 1. uppl., UNICEF Sverige, Stockholm, 

2008.  

 

Karnov internet, föräldrabalk (1949:381) 1 kap 2 § andra stycket 2, not 7, 

<https://www.karnovgroup.se/>, besökt 2019-04-17.  



33 

Karnov internet, föräldrabalk (1949:381) 4 kap. 1 §, not 114, 

<https://www.karnovgroup.se/>, besökt 2019-04-19. 

Karnov internet, föräldrabalk (1949:381) 4 kap. 6 § första stycket, not 122, 

<https://www.karnovgroup.se/>, besökt 2019-04-19. 

Litteratur 

Bogdan, Michael, Internationellt privaträttsliga aspekter av äggdonation 

och surrogatmoderskap, SvJT 2002 s. 745 ff. 

Bogdan, Michael, Svensk internationell privat- och processrätt, 8., 

[aktualiserade] uppl., Norstedts juridik, Stockholm, 2014. 

Ekman, Kajsa Ekis, Varat och varan: prostitution, surrogatmödraskap och 

den delade människan, 1. uppl., Leopard, Stockholm, 2011. 

Jönsson, Kutte, Det förbjudna mödraskapet: en moralfilosofisk 

undersökning av surrogatmödraskap, 1. uppl., Bokbox, Diss. Lund: Univ., 

2003, Lund, 2003. 

Kleineman, Jan, Rättsdogmatisk metod, i Nääv, Maria & Zamboni, Mauro 

(red.), Juridisk metodlära, Andra upplagan, Studentlitteratur, Lund, 2018. 

Saldeen, Åke, Barn- och föräldrarätt, 7. [rev.] uppl., Iustus, Uppsala, 2013. 

Singer, Anna, Barnets bästa: om barns rättsliga ställning i familj och 

samhälle, 6., [omarb.] uppl., Norstedts juridik, Stockholm, 2012. 

Singer, Anna, Barnets bästa: om barns rättsliga ställning i familj och 

samhälle, Sjunde upplagan, Norstedts Juridik, Stockholm, 2019. 



 34 

Singer, Anna, Föräldraskap i rättslig belysning, Iustus, Diss. Uppsala: 

Univ., Uppsala, 2000. 

 

Stoll, Jane, Surrogacy arrangements and legal parenthood: Swedish law in 

a comparative context, Uppsala universitet, Diss. Uppsala: Uppsala 

universitet, 2013, Uppsala, 2013.  

 

 



 35 

Rättsfallsförteckning 

Svenska domstolar  

Högsta domstolen  

NJA 2006 s. 505. 

 

Hovrätterna 

Svea Hovrätt Mål nr ÖÄ 11940–17: HD PT mål nr Ö 2680/18 Adoption. 

Svea Hovrätt Mål nr ÖÄ 990–18: HD PT mål nr Ö 3462/18 Erkännande av 

utländsk dom. 

 

Internationella domstolar  

Europadomstolen  

Mennesson mot Frankrike, mål nr 65192/11, avgjort 26 juni 2014. 




