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Sammanfattning 
Surrogatmoderskap är idag inte tillåtet i svensk rätt även fast det inte finns något explicit 

förbud mot surrogatmoderskap i svensk lagstiftning. Undersökningar pekar dock på att sådana 

arrangemang ändå förekommer, både i Sverige och utomlands. Syftet med denna uppsats var 

dels att kartlägga vilka rättsliga komplikationer som kan komma att uppstå i de fall en 

surrogatmoder anlitas i strid med svensk rätt, dels att undersöka hur detta oreglerade förbud 

förhåller sig till principen om barnets bästa enligt FN:s Barnkonvention. Uppsatsen har en 

komparativ ansats där betydelsen av barnets bästa ligger i fokus för jämförelsen. Denna 

undersökning har utförts genom studier av lagstiftning, propositioner, utredningar, artiklar och 

doktrin samt FN:s barnkonvention. Resultatet visar att en reglering av surrogatmoderskap är 

nödvändig för att stärka barnets rättsliga ställning samt för att uppfylla Sveriges 

internationella åtaganden enligt Barnkonventionen och barnets bästa. En reglering innebär 

dock en form av motvilligt godkännande av surrogatmoderskap i svensk rätt.  
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Förkortningar 
 

AD Arbetsdomstolen 

DS Departementsserien 

FB Föräldrabalken (1962) 

HD Högsta domstolen 

IVF In vitro fertilisering 

JT Juridisk tidskrift vid Stockholms universitet 

Kap. Kapitel 

LGI Lag (2006:251) om genetisk integritet m.m. 

NJA Nytt juridiskt arkiv 

Prop. Proposition 

RÅ Regeringsrättens årsbok 

SFS Svensk författningssamling 

SOU Statens offentliga utredningar 

SvJT Svensk juristtidning 

TR Tingsrätt 

 

  



III 

 

INNEHÅLLSFÖRTECKNING 
Sammanfattning ......................................................................................................................... I. 

Förkortningar ............................................................................................................................. II. 

DEL I.  BAKGRUND OCH UTGÅNGSPUNKTER ........................................................ 1 

1 INLEDNING ...................................................................................................................... 1 

1.1 Syfte och frågeställningar ............................................................................................ 2 

1.2 Disposition ................................................................................................................... 3 

1.3 Metod och material ...................................................................................................... 3 

1.4 Avgränsningar ............................................................................................................. 4 

1.5 Definitioner .................................................................................................................. 4 

1.5.1 Etiska begrepp ...................................................................................................... 5 

1.5.2 Övrig terminologi ................................................................................................. 5 

2 ASSISTERAD BEFRUKTNING I SVENSK RÄTT ........................................................ 5 

2.1 Reproduktionsteknologier ........................................................................................... 5 

2.1.1 Artificiell insemination ........................................................................................ 5 

2.1.2 In vitro-fertilisering .............................................................................................. 7 

2.2 Surrogatmoderskap ...................................................................................................... 9 

2.3 Sammanfattande diskussion ...................................................................................... 10 

DEL II.  FÖRFATTNINGAR OCH RÄTTSPRAXIS ..................................................... 12 

3 SURROGATMODERSKAP I SVENSK RÄTT ............................................................. 12 

4 DET RÄTTSLIGA FÖRÄLDRASKAPET I SVENSK RÄTT ....................................... 14 

4.1 Föräldraskapets funktioner och rättsverkningar ........................................................ 14 

4.2 Föräldraskaps fastställande ........................................................................................ 15 

4.2.1 Faderskapspresumtionen .................................................................................... 15 

4.2.2 Moderskapspresumtionen ................................................................................... 16 

4.3 Det rättsliga föräldraskapet vid assisterad befruktning ............................................. 17 

4.2.2 Samtycket ........................................................................................................... 17 

4.3 Föreslagna ändringar i SOU 2007:3 Föräldraskap vid assisterad befruktning ......... 18 

4.4 Det rättsliga föräldraskapet vid surrogatmoderskap .................................................. 18 

4.5 Rättsligt föräldraskap genom adoption ...................................................................... 19 

4.2.2 Förutsättningar för adoption ............................................................................... 19 

4.5.2 Adoptionsinstitutet som lämplig väg till det rättsliga föräldraskapet vid 

surrogatarrangemang? ...................................................................................................... 20 

5 NJA 2006 S. 505 .............................................................................................................. 21 



IV 

 

6 BARNKONVENTIONEN OCH BARNETS BÄSTA .................................................... 22 

6.1 FN:s barnkonvention artikel 3 om barnets bästa ............................................................ 23 

6.2 FN:s barnkonvention artikel 4 om lagstiftningsåtgärder ........................................... 25 

6.3 Fullgörande av internationella konventioner ............................................................. 26 

6.3.2 Transformering och inkorporering ..................................................................... 27 

6.4 Sammanfattande diskussion ...................................................................................... 28 

DEL IIII.  ANALYS OCH SLUTSATSER ...................................................................... 30 

ANALYS .................................................................................................................................. 30 

KÄLLFÖRTECKNING ........................................................................................................... 34 

 

 



1 

 

DEL I.  BAKGRUND OCH UTGÅNGSPUNKTER 
Denna för uppsatsen första huvuddel består av två kapitel. Det första kapitlet inleds med en 

presentation av ämnet för att sedan mynna ut i en problemanalys. Därefter preciseras 

uppsatsens syfte, avgränsningar och inriktning, vilket sedan följs av en redogörelse av 

uppsatsens metod. Det första kapitlet avslutas med en begreppsförklaring av centrala begrepp 

inom området för surrogatmoderskap. I det andra kapitlet behandlas olika typer av assisterad 

befruktning samt en redogörelse för dessa metoders rättsliga bakgrund. I dessa reglers 

historiska kontext skildras även bakgrunden till dagens regleringar kring assisterad 

befruktning samt de skäl och argument som ligger till grund för beslut om tillåtande eller 

förbud inom dagens reproduktionsteknologi. Avslutningsvis följer en sammanfattning av de 

för uppsatsen mest viktiga och intressanta punkter som avhandlats i denna första huvuddel. 

Dessa punkter diskuteras i den sammanfattande diskussionen. 

1 INLEDNING 
Surrogatmoderskap innebär att en kvinna genomgår en graviditet för en annan persons eller ett 

annat pars räkning. En surrogatmoder har således från början aldrig haft för avsikt att bli barnets 

sociala förälder. Ett sådant arrangemang för att avhjälpa ofrivillig barnlöshet är inte tillåtet i 

svensk rätt, men det är heller inte straffbart. Även om surrogatmoderskap inte är tillåtet i svensk 

rätt, är det ändock tydligt att sådana arrangemang ändå förekommer, både i Sverige och 

utomlands.1 

I Svensk rätt finns inget uttryckligt förbud mot surrogatmoderskap även om lagstiftaren i 

förarbeten uttryckt att sådana arrangemang strider mot flera rättsliga principer och därför inte kan 

accepteras. Lagstiftarens skäl till varför surrogatmoderskap inte bör tillåtas har varierat över tid. 

När frågan om surrogatmoderskap behandlades första gången på 80-talet ansågs det strida mot 

adoptionslagstiftningen, men i och med utvecklingen i adoptionslagstiftningen och lagstiftningen 

som rör insemination och IVF-behandling har skälen till förbudet mot surrogatmoderskap främst 

ansetts oacceptabelt ur ett etiskt perspektiv.2 Avsaknaden av lagstiftning beträffande 

surrogatmoderskap har visat sig leda till en rad rättsliga komplikationer för samtliga inblandade 

parter, men framför allt ger det barnet i fråga en kraftigt försvagad rättslig ställning. I ett svenskt 

rättsfall från 2006 behandlas en tvist om föräldraskapet för ett barn som tillkommit genom ett 

surrogatmoderskaparrangemang. Detta rättsfall som behandlas mer utförligt under kapitel 5, pekar 

tydligt på några av flera tänkbara rättsliga komplikationer som riskerar att uppstå vid 

surrogatmoderskapsarrangemang. 3 

Svensk lagstiftning innehåller inget explicit förbud mot surrogatmoderskap, utan detta förbud 

uttrycker lagstiftaren endast i motiven till reglerna om det rättsliga moderskapet i Föräldrabalken 

(FB). Moderskapspresumtionen 1 kap. 7§ FB är tänkt att motverka anlitandet av surrogatmödrar. 

Presumtionen innebär att den kvinna som föder barnet är barnets moder oavsett om ägget var 

donerat eller vad som avtalats om innan rörande det rättsliga föräldraskapet. Detta kan leda till 

rättsliga komplikationer för samtliga inblandade parter och inte minst för det barn som tillkommer 

genom ett sådant arrangemang. Frågan är dock om de rättsliga komplikationer som kan uppstå vid 

surrogatmoderskap ligger i linje med vad lagstiftaren avsett vid kodifierandet av 

moderskapspresumtionen. Eftersom förbudet inte är explicit finns det möjligheter att kringgå 

dessa regler, vilket kan resultera i situationer där rättsläget blir tämligen osäkert, vilket i sin tur 

tyder på att frågan inte är reglerad på ett tillfredsställande sätt i svensk rätt. Det är således inte 

                                                 
1
 Singer,A, JT 2006/07, häfte 2, s. 424-431. Se även Hermerén, G, Läkartidningen nr. 3, 2001, vol. 108, s. 68 

2
 Prop. 1984/85:2; Om artificiella inseminationer, s.7 

3
 NJA 2006 s. 505 
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straffbart enligt svensk rätt att anlita en surrogatmoder, det är bara inte tillåtet. För att motverka 

surrogatmoderskap har lagstiftaren helt enkelt valt att inte reglera förhållandena i dessa 

situationer. Det finns tecken på att användningen av surrogatarrangemang ökar och oavsett vad 

man anser om utvecklingen och användandet av olika tekniker för assisterad befruktning, är 

möjligheterna små att stoppa denna utbredning. Som det ser ut idag är det svårt att se att ett förbud 

mot surrogatmoderskap skulle gå att reglera genom lagstiftning, men något som är helt säkert är 

att de regler som finns idag och som syftar till att förhindra surrogatmoderskap inte kan användas 

som skydd för de barn som trots allt tillkommit på detta sätt.4  

 

De lagregler som idag fastställer rättsligt föräldraskap fungerar främst som ett verktyg för att 

markera vilka beteenden som gillas respektive ogillas i vårt samhälle och tar i stort sett inte 

hänsyn till att skydda barnets intresse av att få sina faktiska familjeband rättsligt bekräftade. En 

fråga som därmed kan ställas är om lagstiftarens val att inte reglera dessa förhållanden ligger i 

linje med Sveriges åtaganden att säkerställa barnets bästa enligt FN:s Barnkonvention som 

Sverige undertecknade den 2 september 1990.5 I och med undertecknandet förpliktades Sverige 

att anpassa den nationella lagstiftningen efter kraven i Barnkonventionen där principen om barnets 

bästa står i centrum. Trots detta innebär dagens rättssystem att enskilda barns välfärd offras som 

en följd av den avsaknad av lagstiftning som idag råder beträffande surrogatmoderskap. Den 

situation i vilken dagens regelsystem och samhällets inställning försätter barn som tillkommit 

genom surrogatarrangemang, kan liknas med den situation ”oäkta barn”6 befann sig i för hundra 

år sedan. Dessa situationer liknar varandra i det hänseende att det är barnen som ur ett rättsligt 

perspektiv får bära bördan för att de tillkommit på ett sätt som samhället ogillar.7 Av denna 

anledning är det därför hög tid att se över hur detta osäkra rättsläge mest lämpligt skulle kunna 

regleras för att avhjälpa de rättsliga komplikationer som idag riskerar att uppstå vid 

surrogatmoderskapsarrangemang.  

 

1.1 Syfte och frågeställningar 
Det övergripande syftet med denna uppsats är att dels kartlägga vilka rättsliga komplikationer 

som kan komma att uppstå vid anlitandet av en surrogatmoder i strid med svensk lagstiftning 

samt vilka skälen är bakom förbudet, dels att analysera hur detta osäkra rättsläge mest 

lämpligt skulle kunna avhjälpas. 

Detta övergripande syfte kan sedan uppdelas i följande frågeställningar vilka även utgör 

uppsatsens delsyften: 
 

 Vilka skäl anges för förbudet av surrogatmoderskap? 

 Hur förhåller sig detta förbud till andra typer av assisterad befruktning samt reglerna kring 

adoption? 

 Hur förhåller sig argumenten för förbudet mot surrogatmoderskap till skälen för tillåtandet 

av annan assisterad befruktning? 

 Vilka konsekvenser medför förbudet av surrogatmoderskap för barnets rättsliga ställning? 

 Ligger lagstiftarens val att inte reglera detta område i linje med kriterierna för barnets 

bästa enligt FN:s barnkonvention? 

 

 

                                                 
4
 Singer Anna, ”Mater semper certa est”?  JT 2006/07 häfte 2, s. 430-431 

5
 FN:s konvention om barns rättigheter (vidare kallad Barnkonventionen) 

6
 Utomäktenskapliga barn 

7
 Singer Anna, ”Mater semper certa est”?  JT 2006/07 häfte 2, s. 430-431 
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1.2 Disposition 
Denna uppsats är indelad i tre huvuddelar som fungerar som en kategoriindelning av 

uppsatsens olika kapitel. Efter varje huvuddel följer en sammanfattande diskussion där de för 

denna uppsats viktigaste punkterna ur de avhandlade kapitlen behandlas.  

Det första kapitlet i den första huvuddelen bakgrund och utgångspunkter är av mer allmän 

karaktär och ger läsaren en introduktion till fenomenet surrogatmoderskap. Det inledande 

kapitlet innehåller även en problemformulering rörande surrogatmoderskap, lagstiftningens 

utformning samt vilka rättsliga komplikationer surrogatmoderskap kan resultera i. Dessa 

aspekter, vilka även utgör uppsatsens främsta utgångspunkter, presenteras därefter mer 

utförligt i beskrivningen av uppsatsens syfte och frågeställningar senare i det inledande 

kapitlet. I de efterföljande kapitlen avhandlas en mer ingående redogörelse för de olika 

typerna av assisterad befruktning samt surrogatmoderskap. I dessa avsnitt skildras även 

bakgrunden till dagens regleringar kring assisterad befruktning och främst de skäl och 

argument som ligger till grund för de olika reglerna inom reproduktionsteknologin. 

Den andra huvuddelen som går under beteckningen författningar och rättspraxis, innehåller 

en mer ingående beskrivning och kartläggning av gällande rätt beträffande surrogatmoderskap 

och assisterad befruktning i förhållande till det rättsliga föräldraskapet. I denna del görs 

främst en inventering och kartläggning av de nationella författningar som aktualiseras vid 

surrogatmoderskap samt hur dessa författningar förhåller sig till varandra, men även hur den 

nationella lagstiftningen förhåller sig till FN:s barnkonvention om ”barnets bästa”. Denna 

inventering tydliggör de maskor som finns i nätet mellan de olika reglerna gällande 

förutsättningar för det rättsliga föräldraskapet och barnets bästa. I denna huvuddel görs även 

en presentation av rättsfallet NJA 2006 s. 505 där rättsfrågan gällde adoption men där tvisten 

hade sin upprinnelse i ett surrogatmoderskapsarrangemang. Rättsfallet berör de rättsliga 

aspekterna kring surrogatmoderskap och rättsligt föräldraskap och speglar därmed en stor del 

av den rättsliga problematik som riskerar att uppstå i bristen på utförliga regleringar. I den 

sammanfattade diskussionen för denna andra huvuddel görs en inventering av vilka 

potentiella rättsliga komplikationer som riskerar att uppstå vid surrogatmoderskap till följd av 

dagens rättsliga regleringar på detta område.   

I uppsatsens tredje och sista huvuddel analys och slutsatser, diskuteras de slutsatser som kan 

dras av det avhandlade materialet, vilka sedan ligger till grund för uppsatsens avslutande 

analys om hur detta påvisade osäkra rättsläge mest lämpligt skulle kunna regleras.  

1.3 Metod och material 
Vid framställningen av denna uppsats har traditionell juridisk metod tillämpats. Det innebar 

en genomgång av lag, förarbeten, aktuell praxis och doktrin. För att uppfylla syftet har svensk 

lagstiftning studerats i förhållande till FN:s konvention om barnets rättigheter. I uppsatsen 

görs dels en jämförelse mellan de olika svenska regelverken rörande assisterad befruktning 

och föräldraskap, dels en jämförelse av de svenska lagarna och lagtillämpningen i förhållande 

till kraven i FN:s barnkonvention.  

 

Arbetet inleddes med en litteratursökning via Luleå tekniska universitets bibliotekshemsida. 

En informationssökning gjordes även Libris fjärrsök. Sökord som surrogatmoderskap, 

rättsligt föräldraskap, moderskap och faderskap samt barnets bästa, nyttjades i olika 

kombinationer. Dessa sökord användes även vid sökningar i olika databaser som exempelvis 

Rättsbanken, Zeteo och Artikelsök. Främst förarbeten, men även juridisk doktrin och juridiska 

artiklar användes vid studerandet av de aktuella rättsreglernas historiska utveckling. Den 

historiska utvecklingen av rättsreglerna kring surrogatmoderskap, assisterad befruktning och 
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rättsligt föräldraskap granskades för att söka klargöra vilka skäl och argument som ligger till 

grund för dagens regler samt ställningstagandet till surrogatmoderskap inom den svenska 

rätten  

 

För att kunna jämföra Sveriges lagstiftning och rättstillämpning på det aktuella området med 

Sveriges åtaganden enligt FN:s barnkonvention gjordes därmed en kartläggning av 

konventionens artikel 3 och 4. Dessa artiklar stadgar medlemsstaternas skyldighet att 

respektera och tillförsäkra att barnets bästa kommer i främsta rummet vid alla åtgärder som 

rör barn.  

 

Vid undersökningen av frågan om den svenska lagstiftningen och rättstillämpningen lever upp 

till de krav som ställs i konventionen utforskades även Sveriges system för införlivande och 

fullgörande av internationella konventioner. Vid denna undersökning granskades främst 

propositionen Strategi för att förverkliga FN:s konvention om barnets rättigheter i Sverige.
8
 

 

1.4 Avgränsningar 
Uppsatsen avser endast undersöka de rättsliga komplikationer som kan uppstå vid 

surrogatmoderskap enligt den svenska lagstiftningen. Uppsatsen behandlar därmed inte 

eventuell problematik rörande regelkollisioner mellan svensk och utländsk lagstiftning vid 

anlitande av surrogatmoder utanför Sverige. Vid undersökandet av begreppet barnets bästa 

och Sveriges konventionsåtaganden har artikel 3 och 4 i FN:s Barnkonvention studerats. 

Redogörelsen för Sveriges konventionsåtaganden enligt FN:s Barnkonvention är således inte 

uttömmande.  

1.5 Definitioner 

Barn 

Begreppet barn är inget entydigt begrepp, varken i vanligt språkbruk eller i svensk 

lagstiftning. I ärvdabalken menas med barn, den som är avkomma till den avlidne oavsett om 

barnet är fem eller femtio år. Enligt svensk lag är en person över 18 år myndig vilket innebär 

att denne själv får bestämma över sina personliga och ekonomiska förhållanden. Med 

begreppet barn avses i denna uppsats en person under 18 år. Begreppet barn kommer 

genomgående i denna uppsats användas i singularis eftersom frågan om föräldraskap inte rör 

en rätt för barn som kollektiv utan ska ses ur det enskilda barnets perspektiv, ”barnets bästa”.
9
  

 

Barnets bästa 

Begreppet barnets bästa omnämns både i den svenska lagstiftningen och i internationella 

konventioner och dokument. Det finns emellertid ingen entydig definition av vad detta 

begrepp innefattar. Vid utarbetandet av FN:s barnkonvention var arbetsgruppen mån om att 

inte strängt definiera vad barnets bästa skulle omfatta för att inte riskera att begränsa 

begreppets räckvidd. Tanken var att eftersom hänsyn ska tas till barnets bästa i alla beslut som 

rör barn, ska begreppet kunna appliceras på alla områden och inte enbart vara knutet till 

familjerättsliga frågor. Barnets bästa beskrivs enligt FN:s barnkonvention som ett dynamiskt 

och flexibelt begrepp som kan förändras med den tid och den kontext som begreppet verkar 

i.
10

 

 

                                                 
8
 Prop. 1997/98:182; Strategi för att förverkliga FN:s konvention om barnets rättigheter i Sverige 

9
 Detta ordbruk ansluter till FN:s konvention om barns rättigheter, se vidare Prop. 1989/90:107; Om 

godkännande av FN-konventionen om barnets rättigheter 
10

 SOU 1997:116, Barnets bästa i främsta rummet, s. 61 
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1.5.1 Etiska begrepp 

Surrogatmoderskap 

Surrogatmoderskap innebär att en kvinna genomgår en graviditet och föder ett barn för andra 

människors räkning.
11

 

 

1.5.2 Övrig terminologi 

Rättsligt föräldraskap: Den eller de personer som besitter det rättsliga föräldraskapet till ett 

barn innehar den rättsliga vårdnaden om barnet. 

 

Biologiskt moderskap: Den biologiska modern till ett barn är den kvinna som fött barnet, 

även om graviditeten föregåtts av en äggdonation. 

 

Genetiskt föräldraskap: Den man och kvinna som har en genetisk koppling till barnet är 

barnets genetiska föräldrar.
12

  

 

Socialt föräldraskap: Den eller de personer som har den faktiska vårdnaden om barnet är 

barnets sociala föräldrar. 

 

Beställande part/par: Den eller de personer som anlitar en surrogatmoder.
13

 

 

Embryoadoption: Befruktning utanför kroppen där både ägg och spermier kommer från 

andra personer än de tilltänkta sociala föräldrarna.
14

 

 

2 ASSISTERAD BEFRUKTNING I SVENSK RÄTT 

2.1 Reproduktionsteknologier 
Assisterad befruktning är ett samlingsnamn för de metoder som finns att tillgå för att avhjälpa 

ofrivillig barnlöshet. I detta kapitel görs en redogörelse för de reproduktiva tekniker som är 

tillåtna i svensk rätt, nämligen insemination och in vitro-fertilisering. Skälen och argumenten 

för ett tillåtande av dessa två metoder, samt hur och under vilka förutsättningar dessa metoder 

får användas har varierat över tid. Eftersom dessa två tekniker även är de vanligaste 

metoderna för att framkalla en graviditet vid surrogatmoderskap är det därför intressant att 

jämföra de skäl och argument som ligger till grund för ett tillåtande av dessa metoder i 

förhållande till de skäl och argument som förbudet mot surrogatmoderskap grundas på. Av 

samma anledning görs det även i detta kapitel en jämförelse av hur reglerna ser ut för de olika 

typerna av assisterad befruktning och surrogatmoderskap, samt hur lagstiftaren har tacklat de 

olika etiska aspekterna som följer av dessa olika reproduktionsteknologier. 

2.1.1 Artificiell insemination 

Artificiell insemination innebär att spermier förs in i en kvinna på konstlad väg. Insemination 

som metod för att avhjälpa barnlöshet är den äldsta typen av assisterad befruktning och denna 

                                                 
11

 Prop. 2001/02:89; Behandling av ofrivillig barnlöshet s. 55 
12

 Singer Anna, Föräldraskap i rättslig belysning, Iustus förlag AB, Uppsala 2000. s. 42f.   
13

 Ibid, s. 310   
14

 Prop. 2001/02:89; Behandling av ofrivillig barnlöshet s. 52 
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metod har förekommit i Sverige sedan 1920-talet.
15

  Det finns två typer av insemination; 

givarinsemination och makeinsemination. Makeinsemination innebär att en kvinna 

insemineras med spermier från hennes partner, medan vid en givarinsemination insemineras 

kvinnan istället med spermier från en annan man än hennes partner. Vid en givarinsemination 

blir således enbart kvinnan i parförhållandet genetisk förälder till barnet och det är även denna 

typ av insemination som är mest vanligt förekommande.
16

 Båda dessa typer av insemination 

är idag tillåtna i Sverige även om det i de tidiga utredningarna fanns ett visst motstånd mot att 

tillåta givarinseminationer med hänvisning till att det innebar svåra etiska avvägningar. En av 

de remissinstanser som var av uppfattningen att givarinseminationer bör förbjudas var bl.a. 

Barnens rätt i samhället (BRIS). Medborgarrörelsen å sin sida, menade att det över huvudtaget 

inte fanns skäl till att reglera inseminationsverksamheten över huvud taget.
17

 

Även om inseminationer förekom redan på 1920-talet i Sverige dröjde det länge innan 

insemination blev reglerat i lag. Inseminationsverksamheten ökade stadigt under 1960- och 

1970-talen och fram till och med år 1985 saknades lagstiftning om assisterad befruktning och 

det var därmed oklart vad som gällde beträffande det rättsliga föräldraskapet för de barn som 

tillkommit genom exempelvis insemination. År 1981 tillsattes en utredning med uppdrag att 

se över behovet av lagstiftning på detta område. Denna utredning fick namnet 

Inseminationsutredningen, vars förslag utgjorde ett viktigt steg i riktning mot ett utvidgande 

av det rättsliga föräldraskapet i svensk rätt. Inseminationsutredningen presenterade 

betänkandet Barn genom insemination
18

 vilket sedermera resulterade i lagen (1984:1140) om 

insemination år 1985.
19

 Innan lagen om insemination tillkom, bedrevs 

inseminationsverksamheten så gott som uteslutande utifrån de medicinska utgångspunkter 

som gällde vid medicinsk behandling i allmänhet. Av utredningens arbete framkom det främst 

två skäl till varför det fanns ett trängande behov av lagstiftning beträffande 

inseminationsverksamhet. Det första skälet som även ansågs vara det mest trängande, var att 

det vid denna tidpunkt inte fanns några särskilda regler för fastställandet av faderskapet för de 

barn som tillkommit genom insemination. I dessa fall tillämpades Föräldrabalkens allmänna 

regler som innebar att kvinnans make presumerades vara far till barnet. Dock kunde maken 

om han ville, få faderskapet upphävt på den grunden att han inte var barnets biologiska far, 

oavsett om han samtyckt till inseminationen eller ej. Vid givarinsemination kunde således 

mannen, utan tidsbegränsning, föra talan om att han inte var barnets verklige far även fast han 

tidigare hade samtyckt till inseminationen. Samma sak gällde i de fall insemination 

genomförts på en kvinna som inte var gift men som sammanbodde med en man under ett 

äktenskapsliknande förhållande och där mannen samtyckt till inseminationen. En av de 

rättsliga konsekvenserna som uppstod vid givarinsemination var således att det inte var 

möjligt att rättsligt binda mannen vid faderskapet även om han samtyckt till inseminationen.
20

 

Det andra skälet som enligt inseminationsutredningen talade för ett behov av lagstiftning på 

området var det faktum att det inte fanns några regler som styrde inseminationsverksamheten 

som sådan, vilket enligt utredningen ansågs vara önskvärt med tanke på vilken omfattning 

inseminationsverksamheten redan hade nått vid denna tidpunkt. I propositionen till lagen 

(1984:1140) om insemination angav Regeringen att insemination ”fyller en viktig funktion för 

att avhjälpa ofrivillig barnlöshet” och att det ”vid denna tidpunkt inte vore rimligt att förbjuda 

                                                 
15

 Prop. 1984/85:2; Om artificiella inseminationer, s.7 
16

Prop. 1984/85:2; Om artificiella inseminationer, s.7 
17

 Ibid. s.8 
18

 SOU 1983:42; Barn genom insemination 
19

 DS 2004:19; Föräldraskap vid assisterad befruktning för homosexuella, s. 39 
20

 Se även rättsfall NJA 1983 s. 320 
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insemination med tanke på vilken omfattning verksamheten redan uppnått”.
21

 I propositionen 

anges vidare att det inte kan anses godtagbart att denna verksamhet kan bedrivas utan särskild 

tillsyn från samhället och utan att lagstiftaren tagit ställning till de delvis mycket känsliga 

frågor som verksamheten ger upphov till. Framför allt ansågs det vara angeläget att ändra 

reglerna kring faderskapet i föräldrabalken till att även ge skydd åt de barn som tillkommit 

genom insemination. Barnets bästa skulle tillgodoses så långt som möjligt och ”den osäkra 

ställning som dessa har för närvarande bör inte längre bestå”. Av dessa anledningar angavs 

vidare att denna ”lucka i lagstiftningen” beträffande inseminationsverksamheten bör 

undanröjas.
22

  

Inseminationsutredningen och den senare propositionen om artificiella inseminationer 

resulterade i att det osäkra rättsläge som tidigare rådde beträffande inseminationer avhjälptes 

genom stiftandet av lagen (1984:1140) insemination. Inseminationslagen innehöll regleringar 

som främst stärkte barnens rättsliga ställning, bland annat infördes förstärkta regler rörande 

makens eller sambons samtycke till inseminationsbehandlingen. Samtycket fick därmed 

rättslig verkan vilket innebar att den man som givit samtycke till en inseminationsbehandling 

även blev barnets rättsliga far oavsett om han var barnets genetiska far eller ej. 

Inseminationslagen är idag upphävd men dess regler har överförts i stort sett oförändrade till 

Lag (2006:351) om genetisk integritet m.m.
23

 Enligt 6 kap. 2 § i nämnda lag får 

givarinsemination endast ske vid statligt finansierade sjukhus eller kliniker som erhållit särskilt 

tillstånd från Socialstyrelsen. Vidare föreskrivs enligt 3 § samma kapitel att den behandlande 

läkaren ska göra en lämplighetsbedömning av det aktuella paret med hänsyn till deras medicinska, 

psykologiska och sociala förhållanden. En insemination får endast utföras om det eventuella 

barnet kan antas komma att växa upp under goda förhållanden. Insemination får endast utföras på 

en gift eller sammanboende kvinna enligt 6 kap. 1 § lagen om genetisk integritet. 

2.1.2 In vitro-fertilisering 

In vitro-fertilisering (IVF), som i mer vardagligt språkbruk även kallas för 

provrörsbefruktning, är en medicinsk teknik som innebär att ett ägg befruktas utanför 

kroppen. Vid denna typ av assisterad befruktning plockas ett eller flera ägg ut från en kvinna 

som sedan befruktas med spermier utanför hennes kropp för att därefter återföras till kvinnans 

livmoder. I de fall de befruktade äggen kommer från en annan kvinna har befruktningen 

föregåtts av en äggdonation. En provrörsbefruktning kan även genomföras med donerad 

sperma, det vill säga, då sperman inte kommer från kvinnans partner.
24

 

IVF-behandlingar utfördes i Sverige, i likhet med insemination, redan innan det fanns någon 

lagstiftning som reglerade denna typ av verksamhet. Det första svenska barnet som kom till 

genom IVF-behandling föddes år 1982.
25

 Denna verksamhet och de efterföljande rättsliga 

konsekvenserna som detta innebar beträffande faderskapet och föräldraskapet, liknade den 

problematik som uppstod i samband med inseminering.
26

 Den första lagregleringen gällande 

IVF-behandling trädde i kraft den 1 januari år 1989 genom Lagen (1988:711) om befruktning 

utanför kroppen (BefrL).
27

 Vid samma tidpunkt infördes även nya regler beträffande 

fastställandet av faderskapet och det rättsliga föräldraskapet för dessa barn i Föräldrabalken. 

                                                 
21

 Prop. 1984/85:2; Om artificiella inseminationer, s.7f 
22

Prop. 1984/85:2; Om artificiella inseminationer, s. 8 
23

 Se prop. 2005/06:64; Genetisk integritet m.m., s. 207f.   
24

 Socialstyrelsen, Assisterad befruktning, 2005, s. 9ff.   
25

 Prop. 1987/88; Om befruktning utanför kroppen, s. 6. Det första ”provrörsbarnet” i världen föddes i England år 

1978 
26

 Saldeen Åke, Barn- och föräldrarätt, Iustus förlag AB, Uppsala 2009, s. 115f.   
27

 SOU 1985:5; Barn genom befruktning utanför kroppen och prop. 1987/88:160; Om befruktning utanför 

kroppen 
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Lagen om befruktning utanför kroppen upphävdes i och med införandet av Lagen (2006:351) 

om genetisk integritet som idag reglerar samtliga typer av assisterad befruktning.
28

 

I propositionen till lagen om befruktning utanför kroppen anges att alla konstlade 

befruktningsmetoder innebär en manipulation av de mänskliga livsprocesserna och att ett 

etiskt ställningstagande måste grundas i den humanistiska synen på människan som en fri och 

ansvarig, skapande och social varelse. Ingen människa får behandlas som ett medel, utan varje 

individ har ett värde och det är ett mål i sig. I förarbetena ställs också frågan i vilken 

utsträckning det kan anses etiskt acceptabelt att påverka livsprocesserna. Vidare angavs att det 

är viktigt att sträva efter att uppnå långsiktigt goda konsekvenser för samtliga inblandande 

parter, och särskilt understryks vikten av att dessa frågor prövas utifrån barnets bästa. Enligt 

propositionen har samhället ett ansvar för att dessa barn ska få växa upp under så goda 

förhållanden som möjligt. I propositionen angavs också att även om det är en mänsklig 

rättighet att bilda familj så innebär inte den rättigheten att ”till varje pris få föda ett barn”.
29

  

Även om IVF-behandling till skillnad från insemination kräver mer avancerad teknik och 

högre medicinsk kompetens så ansågs denna metod kunna godtagas på ungefär samma 

premisser som inseminationsverksamheten. Ett av de främsta kraven var att denna typ av 

behandling inte fick utföras på donerade ägg med hänvisning till att en sådan konstruktion 

skulle skada människosynen och att metoden därmed heller inte var etiskt förvarbar. Även om 

givarinsemination ansågs etiskt godtagbart, menade experter att IVF-behandlingar med 

donerade ägg och det faktum att det därmed inte skulle finnas något genetiskt samband mellan 

barnet och den kvinna som fött fram det, var ett för stort steg från den mänskliga 

livsprocessen vilket skulle riskera att skada människosynen.
30

 Samma sak ansågs gälla för 

IVF-behandling med donerade spermier. En viktig aspekt för tillåtandet av IFV-behandling i 

svensk lagstiftning var således ett bibehållande de genetiska banden mellan det blivande 

barnet och föräldrarna. Tillåtandet av denna behandling motiverades således med att om 

befruktningen skedde utanför kroppen genom IVF-behandling med såväl ägg som spermier 

från de tilltänkta föräldrarna, skulle det enbart vara själva tillvägagångssättet som skilde 

denna metod ifrån makeinsemination vilket redan var tillåtet. Detta var även ett argument som 

senare kom att vändas emot den strängare regleringen för IVF-behandling i förhållande till 

insemination. Enbart det faktum att befruktningen skedde utanför kroppen ansågs senare inte 

kunna motivera ett förbud mot användning av donerade ägg eftersom det var tillåtet med 

donerade spermier vid insemination.
31

 Detta kom således att ändras år 2001 genom 

propositionen Behandling av ofrivillig barnlöshet där det fastslogs att det inne fanns några 

skäl att motsätta sig äggdonation då insemination med donerad sperma var tillåtet. Detta ledde 

fram till en lagändring genom vilken det även blev tillåtet att genomgå en IVF-behandling där 

antingen ägget eller spermierna var donerade.
32

 Ett argument som var viktigt i sammanhanget 

var således att barnet åtminstone skulle ha ett genetiskt band till en av föräldrarna, detta med 

hänvisning till vikten av att barnet ska ha rätt och möjlighet att få information om sitt 

genetiska ursprung. 

Lagen om befruktning utanför kroppen upphörde att gälla i samband med att Lagen 

(2006:351) om genetisk integritet trädde i kraft år 2006. Regleringarna gällande IVF-

behandling överfördes därmed i stort sett oförändrade till lagen om genetisk integritet.   

                                                 
28

 Prop. 2005/06:64; Genetisk integritet m.m., s. 208  
29

 Prop. 1987/88:160; Om befruktning utanför kroppen, s.8 
30

 Ibid. s.12 
31

 Ibid. s.13 
32

 Prop. 2001/02:89; Behandling av ofrivillig barnlöshet, s. 37 
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2.2 Surrogatmoderskap 
Surrogatmoderskap innebär att en kvinna genomgår en graviditet och föder ett barn för andra 

människors räkning. Kvinnan som föder barnet har således aldrig haft för avsikt att behålla 

barnet. Vanligtvis överlämnas barnet direkt efter födseln till de personer som ska bli barnets 

sociala föräldrar vilka ofta brukar benämnas ”beställarna”. Det är även tänkbart att den 

beställande parten enbart består av en person. Surrogatmoderskap innebär med andra ord att 

en kvinna lånar ut sin kropp och sin livmoder till en eller flera andra människors förmån.
33

 

 

Surrogatmoderskap kan delas in i flera typer beroende på surrogatmoderns bakomliggande 

syfte, det vill säga anledningen till att kvinnan vill ställa upp och låna ut sin kropp och sin 

livmoder till andra människors förmån. Det brukar talas om att kvinnan kan ha antingen ett 

altruistiskt eller ett kommersiellt motiv. Vid ett kommersiellt surrogatmoderskap har 

surrogatmodern främst ett ekonomiskt motiv då hon vanligen åtnjuter ett större vederlag från 

”beställarna” för att föda och överlämna barnet. Vid ett altruistiskt surrogatmoderskap har 

surrogatmodern inget ekonomiskt intresse för att ställa upp, utan gör det av osjälviska skäl för 

att hjälpa människor som av olika orsaker inte kan bära och föda fram barnet själva.
34

 

 

Genom en mer medicinsk syn på surrogatmoderskapet görs det även en indelning i olika typer 

beroende på hur de genetiska banden ser ut mellan surrogatmodern och barnet, samt barnet 

och det beställande paret. Anledningen till att ett barnlöst par väljer att anlita en 

surrogatmoder kan variera. Barnlösheten kan bero på att någon utav parterna av det 

beställande paret är infertil, att båda är infertila eller att de av någon annan anledning inte kan 

bära och föda barnet själva. Om barnlösheten inte beror på infertilitet hos ett beställande par 

som består av en man och en kvinna, kan både ägg och spermier härstamma från det 

beställande paret. Dessa fall av surrogatmoderskap brukar benämnas som ett fullständigt eller 

genuint surrogatmoderskap. Barnet som föds har då ingen genetisk koppling till 

surrogatmodern, utan enbart till det beställande paret. En annan typ av fullständigt 

surrogatmoderskap är det fall då både ägg och spermier kommer från utomstående donatorer. 

I detta fall kommer varken surrogatmodern eller någon i det beställande paret att ha någon 

genetisk koppling till barnet. Denna typ av surrogatmoderskap genomförs vanligen genom en 

IVF-behandling där befruktningen av ägget sker utanför kroppen för att sedan planteras in i 

surrogatmoderns livmoder.
35

 

 

En annan form av surrogatmoderskap är partiellt surrogatmoderskap, vilket innebär att 

surrogatmodern har en genetisk koppling till barnet. Vanligen låter sig surrogatmodern då 

insemineras med spermier antingen från en man i det beställande paret eller med spermier 

från en donator. Det befruktade ägget kommer således från surrogatmodern själv vilket gör 

henne till både genetisk och biologisk moder till barnet.
36

  

 

De genetiska kombinationerna mellan barnet och surrogatmodern och dess blivande sociala 

föräldrar kan således variera. Barnet kan ha genetiska band till både surrogatmodern och/eller 

det beställande paret, likväl som det kan sakna genetisk koppling till båda dessa parter.  

 

Den teknik som finns att tillgå idag beträffande assisterad befruktning ger långtgående 

möjligheter att avhjälpa ofrivillig barnlöshet. Dock har reproduktionsteknologin alltid 

befunnit sig i ett ideologiskt spänningsfält och har under hela dess utveckling kantats av olika 

                                                 
33

 Singer Anna, Föräldraskap i rättslig belysning, Iustus förlag AB, Uppsala 2000. s 310 
34

Jönsson Kutte, Det förbjudna mödraskapet, Bokbox Förlag, Lund 2003. s. 22 
35

 Singer Anna, Föräldraskap i rättslig belysning, Iustus förlag AB, Uppsala 2000. s 310 
36

 Ibid. s. 310 
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etiska frågeställningar.
37

 Bland annat om huruvida dessa reproduktionsteknologier kan anses 

vara ett för stort steg ifrån den naturliga mänskliga livsprocessen och om det skulle kunna 

vara skadligt för den humanistiska människosynen. En annan aspekt som alltid har funnits 

med i dessa diskussioner är hur dessa tekniker förhåller sig till vår uppfattning om ”barnets 

bästa”.
38

 Det råder inget tvivel om att det i Sverige alltid har funnits en bred politisk 

uppfattning om att ett rättsligt förbud mot surrogatmoderskap moraliskt kan rättfärdigas även 

om det idag är tal om att eventuellt tillsätta en utredning för att utreda frågorna kring 

surrogatmoderskap.
39

 Som det ser ut idag är surrogatmoderskap inte tillåtet i svensk rätt, men 

det finns heller inget explicit förbud mot det vilket betyder att det heller inte är straffbart. Ett 

sådant arrangemang som ett surrogatmoderskap innebär, finns inte reglerat i svensk rätt även 

om det i förarbetena nämns att sådana arrangemang skulle medföra en rad hinder av så väl 

psykologisk och medicinsk som social och juridisk karaktär. Det anges även att ett sådant 

arrangemang därmed skulle strida mot flera i Sverige gällande rättsgrundsatser.
40

 Trots att det 

i motiven och förarbetena till reglerna om assisterad befruktning framkommer att detta 

fenomen är problematiskt och kraftigt riskerar att försvaga dessa inblandade parters rättsliga 

ställning, har lagstiftaren valt att inte reglera detta område med hänvisning till att det ”så vitt 

känt inte kommit till användning i Sverige, men dock utomlands”.
41

 I proposition 2001/02:89 

anges att surrogatmoderskap skulle kunna innebära svåra problem och konflikter där barnet 

oundvikligen blir indraget. Vidare anges även att det inte är i enlighet med 

människovärdesprincipen att använda en annan kvinna som medel för att lösa andra barnlösa 

människors problem. Av dessa anledningar har regeringen ansett att surrogatmoderskap inte 

kan anses vara etiskt försvarbart. Samtidigt ansåg regeringen att det trots detta inte fanns 

någon anledning att kriminalisera surrogatmoderskap då det kan ifrågasättas om en 

straffsanktion är ett effektivt rättsmedel för att motverka detta oönskade beteende.
42

 

2.3 Sammanfattande diskussion 
Som ovan redovisats finns det idag stora möjligheter att avhjälpa ofrivillig barnlöshet. 

Eftersom ett surrogatarrangemang vanligen föregås av antingen en inseminations- eller IVF-

behandling har frågor kring surrogatmoderskap flera gånger diskuterats vid utarbetandet av 

lagreglerna för assisterad befruktning. I förarbetena tydliggörs att det i Sverige alltid funnits 

en bred politisk uppfattning om att ett rättsligt förbud mot surrogatmoderskap moraliskt kan 

rättfärdigas, främst med hänsyn till olika etiska aspekter, men även med hänsyn till barnets 

bästa.  

Av den föregående undersökningen av utvecklingen av reglerna för assisterad befruktning och 

föräldraskap framgår att tillåtandet av dessa metoder, men även reglerandet av dem, framvuxit 

successivt. Det är dock tydligt att ett tillåtande av dessa reproduktionsteknologier inte bara 

skett för att det ansetts vara ett lämpligt sätt att kunna avhjälpa ofrivillig barnlöshet, utan 

tillåtande har också skett för att tekniken ligger långt före lagstiftningen och därför skulle vara 

omöjlig att förbjuda. Ett sådant exempel speglas i regeringens uttalande beträffande tillåtandet 

av inseminationsverksamhet där det klargörs att det inte vore rimligt att förbjuda 

inseminationsverksamhet med tanke på vilken omfattning den redan nått. Dock ansåg 

regeringen att det inte var lämpligt att sådan verksamhet bedrevs utan särskild insyn från 

samhället med tanke på de känsliga frågor verksamheten gav upphov till. Regeringen 

bekräftade också att denna verksamhet medförde en lucka i lagen beträffande det rättsliga 

                                                 
37

 Jönsson Kutte, Det förbjudna mödraskapet, Bokbox Förlag, Lund 2003. s. 35 
38

 Prop. 1987/88:160; Om befruktning utanför kroppen, s.12 
39

Jönsson Kutte, Det förbjudna mödraskapet, Bokbox Förlag, Lund 2003. s. 33 
40

 Prop. 1987/88:160; Om befruktning utanför kroppen, s. 14 
41

 Ibid. s. 14 
42

 Prop. 2001/02:89; Behandling av ofrivillig barnlöshet, s. 55 
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föräldraskapet som innebar en osäker rättslig ställning för barnen. Regeringen uttalade även 

att en sådan lucka inte kunde bestå med hänvisning till barnets bästa. Av denna anledning 

infördes en förstärkt och förtydligad regel rörande samtycke och dess samband med det 

rättsliga faderskapet. 
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DEL II.  FÖRFATTNINGAR OCH RÄTTSPRAXIS 
I denna andra huvuddel följer en redogörelse för de nationella lagar och regler som 

aktualiseras i frågor om assisterad befruktning och surrogatmoderskap samt en kartläggande 

analys av idag gällande rätt på dessa områden. I detta avsnitt görs även en utredning av 

Sveriges internationella åtaganden enligt FN:s barnkonvention. Av den kartläggande 

analysen följer sedan en probleminventering beträffande de nationella lagarnas förhållande 

till varandra, men även i hur dessa förhåller sig till Sveriges åtaganden enligt FN:s 

barnkonvention.  

3 SURROGATMODERSKAP I SVENSK RÄTT 
Som tidigare nämnts finns det inget uttryckligt förbud mot surrogatmoderskap i svensk 

lagstiftning, men det är dock heller inte tillåtet. Frågor kring surrogatmoderskap har endast 

varit uppe för diskussion ett fåtal gånger i statliga utredningar och propositioner och då i 

samband med utvecklandet och reglerandet av förutsättningarna för assisterad befruktning. I 

tidigare utredningar har regeringen, likt nästan samtliga remissinstanser
43

 som tagit ställning i 

frågan, varit enade i uppfattningen om att surrogatmoderskap inte är etiskt försvarbart och 

därmed måste anses som ett oönskat beteende som inte bör tillåtas.
44

 Trots detta har 

lagstiftaren ändå inte ansett det vara nödvändigt att kriminalisera detta oönskade beteende. 

Några av skälen till varför ett explicit förbud mot surrogatmoderskap inte ansetts nödvändigt, 

är bland annat att det antagits att det krävs antingen en insemination eller en IVF-behandling 

för att en kvinna ska kunna bära ett annat pars barn. Genom att strikt reglera insemination och 

IVF-behandling har ett särskilt förbud eller kriminalisering av surrogatmoderskap därmed inte 

ansetts nödvändigt. Lagen (2006:351) om genetisk integritet som reglerar insemination och 

IVF-behandlingar är således uttömmande beträffande möjligheter till assisterad befruktning 

enligt svensk lagstiftning. Ett annat skäl till att ett förbud inte ansetts nödvändigt är att 

moderskapspresumtionen i FB 1 kap. 7§ är tänkt att motverka surrogatmoderskaps-

arrangemang genom ett juridiskt fastställande av moderskapet.
45

 I och med att äggdonation i 

samband med befruktning utanför kroppen blev tillåtet år 2003
46

 infördes denna 

moderskapspresumtion som innebär att den kvinna som föder barnet även är dess rättsliga 

moder. Detta oavsett om kvinnan genomgått en äggdonation och därmed inte är barnets 

genetiska moder.  

Som tidigare nämnts (kap. 2.1) finns det idag två olika typer av assisterad befruktning; 

insemination och s.k. in vitro-fertilisering (IVF)
47

. Dessa två former av befruktning regleras 

främst i 6 och 7 kap. i Lag (2006:351) om genetisk integritet m.m. (LGI) samt Lag (2008:286) 

om kvalitets- och säkerhetsnormer vid hantering av mänskliga vävnader och celler. 

Bestämmelserna kompletteras även med föreskrifter och allmänna råd från Socialstyrelsen.
48

 

 

Enligt 6 kap. LGI får insemination endast utföras om kvinnan är gift, har ett registrerat 

partnerskap eller är sambo och maken, partnern eller sambon skriftligt samtyckt till 

behandlingen. Sedan könsneutralt äktenskap infördes den 1 maj 2009,
49

 gäller även dessa 

                                                 
43

 Med undantag för Huddinge sjukhus som i prop. 2001/02:89 angav att Surrogatmoderskap skulle kunna 

tillåtas i vissa väl förberedda fall. Se prop. 2001/02:89 s, 55 
44

 Se t.ex. SOU 1987/88:160 s. 14, Prop. 1987/88:26 s. 12 samt Prop. 2001/02:89 s. 55 
45

 Prop. 2001/02:89 s. 55 
46

 SFS 2002:252 
47

 En typ av assisterad befruktning där befruktningen sker utanför kroppen. 
48

 SFS 2006:10 
49

 SFS 2009:53 
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bestämmelser för kvinnor som är gifta med kvinnor. Enligt definitionen i sambolagen 

innefattas såväl hetero- och homosexuell sambo.
50

 Detta betyder således att denna behandling 

inte får utföras på ensamstående kvinnor. Vad beträffar samtyckets rättsliga verkan för 

faderskap och föräldraskap finns bestämmelser i 1 kap. 6,8-9§§ Föräldrabalken (FB). Dessa 

regler är samma som gäller för IVF-behandling, dvs. befruktning utanför kroppen.
51

 

Samtycket har den verkan att mannen, eller kvinnan som samtyckt till att hans eller hennes 

sambo, registrerade partner, make eller maka, genomgått inseminations- eller IVF-behandling, 

också kommer att ses som barnets rättsliga förälder.
52

 Insemination med spermier från annan 

man än den kvinnan är gift, partner eller sambo med, s.k. givarinsemination får inte utan 

Socialstyrelsens tillstånd utföras annat än vid offentligt finansierade sjukhus. Sådan 

insemination måste ske under överinseende av läkare med specialistkompetens i gynekologi 

och obstretik.
53

 Läkaren ska även pröva om det med hänsyn till makarnas eller sambornas 

medicinska, psykologiska och sociala förhållanden är lämpligt att inseminationen äger rum. 

Om paret nekas insemination kan de begära att Socialstyrelsen prövar frågan.
54

  

 

När det gäller befruktning som sker utanför kroppen, får en kvinna enbart genomgå en sådan 

behandling om kvinnan är gift, registrerad parter eller sambo samt då maken, makan eller 

sambon lämnat sitt samtycke till behandlingen.
55

 Detta betyder således att även denna 

befruktningsmetod, likt insemination, inte får användas på en ensamstående kvinna. 

Samtycket har den verkan att kvinnans partner kommer att ses som barnets rättsliga förälder 

direkt efter barnets födsel.
56

 

 

Enligt bestämmelserna om befruktning som sker utanför kroppen måste antingen ägget eller 

spermierna som används vid befruktningen komma från någon av parterna i förhållandet. Det 

vill säga, om ägget inte är kvinnans eget så måste ägget befruktats med spermier från maken 

eller sambon till den kvinna i vars kropp ägget skall införas.
57

 Befruktning utanför kroppen 

där donerade ägg och donerade spermier samtidigt kommer till användning tillåts således inte 

i Sverige. I förarbetena menas det bland annat att ett godtagande av en sådan 

reproduktionsmetod där det helt saknas genetiskt samband mellan föräldrar och barn ”ses som 

en allt för långtgående strävan att med tekniska insatser kompensera livets ofullkomlighet”. 

Det uttrycks även att ett tillåtande av befruktning med både donerade ägg och spermier skulle 

kunna medföra en risk för att dessa betraktas som objekt fritt tillgängliga för skapandet av en 

människa, något som skulle kunna ”bidra till att förstärka en teknifierad människosyn”.
58

 

 

För denna typ av befruktning där ett ägg från en utomstående kvinna kan doneras till ett 

barnlöst par och befruktas av mannen i parrelationen för att sedan planteras in och födas av 

kvinnan i parrelationen, skapades en särskild regel om fastställandet av moderskapet. Regeln 

innebär att den kvinna som föder fram barnet ses som dess moder även om ägget kommer från 

en annan kvinna.
59

 Enligt vad som framgår av förarbetena så avser denna regel inte bara att 

lösa moderskapsfrågan vid äggdonation, utan syftar även till att förhindra förekomsten av 

                                                 
50

 Sambolagen (2003:76) 
51

 7 kap. Lagen om Genetisk Integritet 
52

 1 kap 9§ FB 
53

 6 kap 2§ LGI 
54

 6 kap 3§ LGI 
55

 7 kap. 3§ LGI 
56

 1 kap. 9§ FB 
57

 7 kap. 3§ LGI 
58

 Prop. 2001/02:89 s.55 
59

 1 kap. 7§ FB 
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surrogatmoderskapsarrangemang, vilka därav anses vara otillåtna i Sverige.
60

 Av förarbetena 

till 1 kap. 9§ FB följer således att varken så kallad embryoadoption eller surrogatmoderskap 

är tillåtet i Sverige. De svenska reglerna för dessa typer av assisterad befruktning ställer som 

ovan nämnt även krav på att behandlingen utförs vid offentligt finansierade sjukhus under 

överseende av en specialistläkare inom gynekologi och obstretik. Socialstyrelsen kan utfärda 

tillstånd för andra kliniker att utföra inseminationer, men i övrigt är det straffbart att 

vanemässigt eller i vinningssyfte att utföra inseminationer eller annan assisterad 

befruktning.
61

 

 

4 DET RÄTTSLIGA FÖRÄLDRASKAPET I SVENSK RÄTT 

4.1 Föräldraskapets funktioner och rättsverkningar 
Frågan om vem som är förälder till ett barn tycks i de flesta fall vara en fråga med ett tämligen 

självklart svar, men vid en närmare undersökning av den rättsliga regleringen av föräldraskap 

kan bilden av föräldraskap te sig tämligen komplicerad och sammansatt. Med rättsligt 

föräldraskap avses i denna uppsats den rättsliga konstruktionen av föräldraskap. Denna 

konstruktion innefattar två delar, dels ett fastställande om vem som ska anses vara ett barns 

förälder, dels de rättsverkningar som är knutna till föräldraskapet. 

Föräldrabalken är den lag som reglerar det rättsliga förhållandet mellan föräldrar och barn. I 

föräldrabalken regleras inte bara vem som ska anses som ett barns förälder, utan även vilka 

rättigheter och skyldigheter som det rättsliga föräldraskapet innebär. 

Föräldrabalken stadgar att ett barn har rätt till omsorg, trygghet och en god uppfostran. Enligt 

lagstiftaren är det föräldrarnas uppgift att tillförsäkra att dessa förutsättningar föreligger för 

deras barn. I egenskap av förälder har modern och fadern vårdanden om sitt barn och som 

vårdnadshavare har föräldern rätt, men även en skyldighet, att bestämma över barnet i dess 

personliga angelägenheter.
 62

 Skulle föräldrarna missköta dessa angelägenheter kan vårdnaden 

under vissa förutsättningar flyttas över från föräldrarna till en eller två andra personer. Detta 

medför i dessa fall att de biologiska föräldrarna inte längre innehar bestämmanderätten över 

barnets person.
63

 

Det rättsliga föräldraskapet innebär även att den eller de personer som ses som barnets 

föräldrar även är barnets förmyndare. I egenskap av förmyndare får föräldrarna besluta i 

frågor som rör barnets ekonomi. Det rättsliga föräldraskapet är således uppdelat i två delar; 

vårdnad och förmynderskap, det vill säga, rätten och skyldigheten att bestämma för barnet i 

personliga och ekonomiska frågor. Föräldraansvaret som lagstiftaren tillskriver föräldrar 

innefattar även att tillgodose barnets rättigheter beträffande rätten till omsorg, trygghet och 

god uppfostran. Utöver vårdnad och förmynderskap, har den som är förälder även ett 

underhållsansvar gentemot barnet, oavsett om föräldern har vårdnaden om barnet eller inte. 

Andra rättsverkningar som i allmänhet är förbundet med den rättsliga statusen som förälder är 

ömsesidig och omedelbar arvsrätt mellan barn och föräldrar.
64
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 Prop. 2001/02:89 s. 55 
61

 7 kap. 4§, 8 kap. 4 & 5§§ LGI 
62

 FB 6 kap. 1-2a§§ 
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 Ewerlöf/Sverne/singer, Barnets bästa, Norstedts juridik, 5 uppl. Stockholm 2004. s. 36 
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 Singer Anna, Föräldraskap i rättslig belysning, Iustus förlag AB, Uppsala 2000. s. 42 
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Samtliga dessa ovan nämnda rättsverkningar är således knutna till den rättsliga status som en 

förälder innehar, även om det i det enskilda fallet ibland följer först efter en prövning.
65

 

4.2 Föräldraskaps fastställande 
Det är inte ovanligt att ett barns biologiska föräldrar ofta omtalas som barnets ”riktiga” eller 

”verkliga” föräldrar. Detta gäller inte bara i vardagligt tal utan även i rättsliga sammanhang. 

Utgångspunkten i reglerna kring föräldraskap, både allmänna normer och rättsregler i den 

svenska lagstiftningen, tycks vara att ett barns biologiska föräldrar så långt som det är möjligt 

även ska tillerkännas den rättsliga föräldrastatusen. Detta samtidigt som det funnits en ostridig 

uppfattning om att överensstämmelse mellan biologiskt och rättsligt föräldraskap alltid varken 

är möjligt eller önskvärt att uppnå. I de fallen har hänsyn istället tagits till andra 

omständigheter i det aktuella fallet där ”barnets bästa” varit vägledande för avgörandet av 

vem som ska tillerkännas rättslig status som förälder.
66

 

4.2.1 Faderskapspresumtionen 

Utvecklingen av reglerna gällande fastställande av faderskapet i svensk rätt har under de 

senaste 50 åren präglats av en strävan mot ett skapande av ett regelsystem som så långt som 

det är möjligt lägger det biologiska faderskapet till grund för det rättsliga faderskapet.
67

 

Utgångspunkten har alltid varit att söka minimera de fall där det inte finns något samband 

mellan det rättsliga och det biologiska faderskapet. Fastställandet av det rättsliga faderskapet 

har genom historien alltid setts som den mest komplicerade frågan vid fastställande av 

föräldraskap och är därmed även den aspekt som mest lockat lagstiftarens intresse. 

Regelsystemet beträffande fastställandet av biologiskt faderskap och rättsligt faderskap har 

således blivit tämligen välutvecklat i svensk rätt.
68

 

Historiskt sett har frågan om huruvida ett barn fötts inom eller utom ett äktenskap varit 

viktigare än fastställande av faderskap. Det gjordes i tidigare svensk rätt skillnad på barn vilka 

var av äkta respektive oäkta börd. Med detta menades att de barn som var av äkta börd var de 

som avlats inom äktenskap eller äktenskapsliknande förhållanden, medan barn av oäkta börd 

var avlade under utomäktenskapliga förhållanden, det vill säga av en ogift kvinna. Vid denna 

tid talades det även om ”äkta barn” med vilket avsågs lagligt eller legitimt. För ett barn av 

äkta börd fanns det ett rättsligt fastställt faderskap vilket då även säkrade de rättsverkningar 

som faderskapet innebar. Förhållandet mellan barnet och fadern gavs därigenom fulla 

rättsverkningar vilket innebar att barnet exempelvis fick full arvsrätt efter fadern och hans 

släkt. Barn av oäkta börd hade bara ett rättsligt förhållande till modern. Uttrycket äkta börd 

behölls ända fram till år 1969 för att beskriva att faderskap fastställts genom en 

faderskapspresumtion samt för att belysa de rättsverkningar som följde därav. År 1969 

reformerades reglerna rörande förhållandet mellan barn och föräldrar och termen äkta börd 

utmönstrades ur den svenska lagstiftningen. Reformen innebar att skillnaden i faderskapets 

rättsverkningar för barn födda av gift respektive ogift mor avskaffades. Detta innebar att även 

barn födda utom äktenskap tillerkändes full arvsrätt efter fadern och dess släkt.
69

   

Fastställandet av faderskap sker idag på olika sätt beroende på om barnets moder är gift eller 

inte. Om modern är gift aktualiseras den klassiska så kallade faderskapspresumtionen (pater 

est quem nuptiae demonstrant)
70

 som innebär att moderns make automatiskt antas vara 
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barnets biologiska far, och därmed även rättslig far om ingen invändning görs gällande.
71

 

Sedan år 2005 är det även möjligt för en kvinna att direkt från barnets födsel tillerkännas 

rättslig status som barnets förälder om kvinnan är moderns maka, registrerade partner eller 

sambo och har samtyckt till att hennes maka genomgått assisterad befruktning inom svensk 

hälso- och sjukvård.
72

 Av denna anledning har lagstiftaren ansett det nödvändigt att påpeka att 

presumtionen om faderskap naturligt nog endast gäller då kvinnan är gift med en man och inte 

då båda makarna är kvinnor.
73

 

Om modern är ogift vid barnets födelse ska faderskapet fastställas genom en 

faderskapsbekräftelse eller genom en domstolsdom. Vid en faderskapsbekräftelse fastslås 

faderskapet genom ett skriftligt förfarande där den man som anses vara barnets biologiska far 

skriftligt bekräftar faderskapet. Genom bekräftelsen erhåller mannen därmed även den 

rättsliga statusen som barnets förälder. Om den man som modern anger vara far till barnet inte 

vill bekräfta faderskapet kan en sådan fastställelse istället ske genom dom.
74

 

Denna presumtion som automatiskt tillför den äkta mannen det rättsliga faderskapet kan 

naturligtvis vara felaktig i det enskilda fallet, det vill säga, att maken inte är barnets genetiske 

far. Lagen erbjuder därför möjligheter till att bryta faderskapspresumtionen under vissa 

villkor. Först och främst kan faderskapspresumtionen hävas om både modern och den äkta 

mannen skriftligen godkänner en annan mans formenliga faderskapsbekräftelse, men ett 

hävande av faderskapet kan även grundas på det faktum att mannen på annat sätt kan visa att 

han inte är far till barnet.
75

 

4.2.2 Moderskapspresumtionen 

Frågan om fastställande av vem som är mor till ett barn har egentligen aldrig tilldragit sig 

någon större uppmärksamhet i rättsliga sammanhang. Det har alltid ansetts att det omedelbart 

framgår vem som är mor till ett barn. De oskrivna principerna ”mater semper certa est” och 

”mater estquam gestatio demonstrat” illustrerar rättens uppfattning gällande moderskapet, 

vilka betyder att ”det alltid är säkert vem som är moder” samt ”modern är den kvinna som 

föder barnet”.
76

 Det bakomliggande antagandet som legat till grund för denna uppfattning var 

att kvinnan genom att föda barnet även bevisat att hon är såväl barnets biologiska som 

genetiska moder. Av denna anledning hade det därför inte ansetts nödvändigt att reglera 

förutsättningarna för moderskap. Utvecklingen av teknikerna för assisterad befruktning och 

tillåtandet av äggdonation kom dock att medföra osäkerhet beträffande moderskapsfrågan. 

Vid äggdonation bidrar den donerande kvinnan till hälften av barnets genetiska arv, även om 

barnet burits och fötts av en annan kvinna. Frågan som uppstod var då vem av kvinnorna som 

var att betrakta som barnets mor. Denna fråga fick sin lösning i svensk rätt den 1 januari 2003 

då det infördes en ny lagregel i föräldrabalken, nämligen FB 1 kap. 7§, som klargjorde att den 

kvinna som föder barnet är att betrakta som barnets rättsliga moder även om genetiska band 

saknas som följd av en äggdonation.
77

 Av förarbetena som låg till grund för införandet av FB 

1 kap. 7§ angavs att denna moderskapspresumtion även var tänkt att förhindra 

surrogatmoderskapsarrangemang. Att sådana arrangemang var fullt möjliga med den teknik 

som då och nu finns att tillgå för att avhjälpa ofrivillig barnlöshet togs således i beaktande, 
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dock ansåg lagstiftaren att surrogatmoderskap inte var etiskt försvarbart och därför inte kunde 

tillåtas.
78

 

4.3 Det rättsliga föräldraskapet vid assisterad befruktning 
Vad gäller insemination och provrörsbefruktning som skett i enlighet med svensk lagstiftning, 

det vill säga på ett offentligt finansierat sjukhus samt efter samtycke från kvinnans partner, 

finns tydliga regler vad beträffar det rättsliga föräldraskapet till det barn som föds efter en 

sådan behandling.
79

 Moderskapspresumtionen i FB 1 kap. 7§ tydliggör att den kvinna som 

föder barnet alltid är att betrakta som barnets rättsliga moder oavsett om barnet avlats genom 

äggdonation och modern därmed inte har något genetiskt samband med barnet. Denna 

moderskapspresumtion är således idag frikopplad från ett genetiskt samband mellan mor och 

barn, men kom senare genom ett rättsfall även visa sig vara frikopplat från det sociala 

föräldraskapet.
80

 

4.2.2 Samtycket 

För att en kvinna ska få genomgå någon form av assisterad befruktning i Sverige krävs enligt 

svensk lag att kvinnans partner givit sitt samtycke till behandlingen.
81

 Detta samtycke innebär 

även att kvinnans partner blir rättslig förälder till det barn som föds.
82

 Samtycket gäller 

således även då barnet avlats med donerade spermier, vilket betyder att även faderskapet och 

föräldraskapet för kvinnans sambo kan vara helt frikopplat från genetiska band med barnet. 

Dock är det i Sverige inte tillåtet att genomföra en assisterad befruktning där både ägg och 

spermier är donerade.
83

 Enligt förarbetena till denna bestämmelse anges att en sådan 

reproduktionsmetod där det helt saknas genetiskt samband mellan föräldrar och barn måste 

ses ”som en allt för långtgående strävan att med tekniska insatser kompensera livets 

ofullkomlighet” samt att det då skulle kunna finnas en risk att ägg och spermier kan betraktas 

som objekt fritt tillgängliga för skapandet av en människa, vilket skulle kunna bidra till ”att 

förstärka en teknifierad människosyn”.
84

 

 

En punkt som är viktig att förtydliga vad gäller samtycket och det därmed rättsliga 

föräldraskapet, är att detta endast gäller då den assisterade befruktningen skett i enlighet med 

svensk lagstiftning, det vill säga på offentligt finansierade sjukhus.
85

 För assisterade 

befruktningar som skett utanför svensk hälso- och sjukvård, till exempel genom insemination 

i egen regi eller IVF-behandling utomlands, får kvinnans partner inte status som barnets 

rättsliga förälder även om denne lämnat sitt samtycke till behandlingen. För barnet kan det 

innebära att det bara har en rättslig förälder när det föds. Om kvinnans partner är barnets 

genetiske fader kan denne lagligen ändå förvärva det rättsliga föräldraskapet, då antingen 

genom faderskapspresumtionen eller genom en faderskapsbekräftelse. Men om den 

assisterade befruktningen skett utanför svensk hälso- och sjukvård med donerad sperma kan 

faderskapet, eller föräldraskapet för en kvinna, endast förvärvas genom adoption. När dessa 

begränsande regleringar tillkom var det tänkt att de främst skulle trygga dessa barns tillgång 

till information om sitt genetiska ursprung, men frågan har väckts om dessa regler verkligen 

är försvarbara med hänsyn till barnets bästa och den åtskillnad dessa skapar mellan likkönade 

och olikkönade par beträffande det rättsliga föräldraskapet. Av dessa anledningar har det 
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därför tillsatts en utredning med uppdrag att utreda om det rättsliga föräldraskapet bör 

utvidgas till att gälla även vid assisterade befruktningar som genomförts utomlands eller i 

egen regi. Denna statliga utredning ligger nu under remissbehandling.
86

 Vid 

surrogatmoderskap finns det ytterligare en dimension av problematiken kring det rättsliga 

föräldraskapet eftersom den biologiska modern (surrogatmodern) aldrig haft för avsikt att bli 

barnets rättsliga och sociala förälder. 

4.3 Föreslagna ändringar i SOU 2007:3 Föräldraskap vid assisterad 

befruktning 
Den tillsatta utredningen som nu genomgår remissbehandling föreslår att föräldraskapet vid 

assisterad befruktning med donerade ägg och spermier bör regleras på samma sätt för 

likkönade par som olikkönade par det vill säga att det är samlevnadsformen och samtycket 

som bör läggas till grund för det rättsliga föräldraskapet.
87

 Barnet garanteras därmed två 

rättsliga föräldrar från början även i de fall då behandlingen ägt rum utomlands eller i egen 

regi. Utredaren menar att samma skäl som talar för en faderskapspresumtion för barn som 

föds inom äktenskapet, bör tala för ett införande av en föräldraskapsregel för barn som föds 

inom ett registrerat partnerskap eller äktenskap mellan samkönade.
88

 Skälet är främst den 

säkerhet och trygghet det innebär för barnet att ha två rättsliga föräldrar. 

Utredningens förslag talar för en ny reglering av föräldraskapet baserat på samtycke för 

samboförhållande vid insemination i egen regi eller assisterad befruktning utomlands. Av 

denna anledning bör Socialstyrelsen få i uppdrag att utforma samtyckesblanketter som kan 

användas när den assisterade befruktningen skett utanför svensk hälso- och sjukvård. Denna 

blankett bör även innefatta information om vem som är genetisk förälder. Detta nya förslag 

följer det som redan idag gäller för olikkönade och samkönade par som genomgår behandling 

av assisterad befruktning i den svenska sjukvården.
89

 

Beträffande barnets rätt till information om sitt ursprung bör det enligt utredningen införas en 

bestämmelse i Föräldrabalken som tydliggör föräldrarnas ansvar att upplysa barnet om dess 

ursprung. Enligt utredningen bör även Socialstyrelsen utveckla vägledning och hjälp i dess 

allmänna råd och riktlinjer för att underlätta för föräldrarna att berätta för barnet om dess 

ursprung. Det bör även tillsättas en utredning för hur en lagreglering om ett upprättande av ett 

särskilt register med information om ursprung för barn som tillkommit genom assisterad 

befruktning skulle kunna utformas.
90

 

4.4 Det rättsliga föräldraskapet vid surrogatmoderskap 
Innan kodifierandet av moderskapspresumtionen i föräldrabalken har det rättsliga 

moderskapet alltid tagits för självklart genom de oskrivna romerskrättsliga principerna som 

innebar att den rättsliga modern är den kvinna som fött barnet.
91

 Dessa principer grundades då 

på det genetiska sambandet mellan mor och barn. Det rättsliga föräldraskapet har således 

alltid tidigare varit kopplat till det genetiska släktskapet. Utvecklingen av nya tekniker 

beträffande assisterad befruktning som gjort det möjligt för en kvinna att bära och föda ett 

barn utan att vara genetisk förälder till barnet har ändrat förutsättningarna för 

moderskapspresumtionen. Från att tidigare grundats på det genetiska sambandet mellan mor 

och barn, grundas det idag istället på det biologiska moderskapet, det vill säga att den kvinna 
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som föder barnet även är dess rättsliga moder.
92

 Som tidigare nämnt är denna 

moderskapspresumtion enligt förarbetena även tänkt att motverka surrogatarrangemang. 

4.5 Rättsligt föräldraskap genom adoption 
Reglerna för adoption enligt svensk rätt återfinns i Föräldrabalkens fjärde kapitel. 

Adoptionsinstitutet är idag den väg som står öppen för att kringgå moderskapspresumtionen 

och gör det därmed möjligt för en annan kvinna än barnets biologiska moder att få det 

rättsliga föräldraskapet. I Föräldrabalken 4 kap. 3-4§§ framgår att endast gifta par får adoptera 

och att adoptionen endast får ske gemensamt av makarna. Dock kan den ena maken med den 

andre makens samtycke ensamt adoptera den andre makens barn eller adoptivbarn. Denna typ 

av adoption kallas för närståendeadoption eller styvbarnsadoption. Även om 

surrogatmoderskap inte är tillåtet i Sverige, ger en närståendeadoption i praktiken en 

möjlighet för båda parterna i det beställande paret vid ett surrogatarrangemang att få rättslig 

status som förälder. Trots detta faktum har tidigare argument för varför surrogatmoderskap 

inte bör tillåtas hänvisats till att det skulle strida mot adoptionslagstiftningen, främst i det 

avseendet att det enligt FB 4 kap. 6§ 2st. inte får ges någon ersättning eller vederlag från 

någon av parterna vid en adoption.
93

 

4.2.2 Förutsättningar för adoption 

För att en anhörigadoption ska vara möjlig krävs ett samtycke från barnets föräldrar vilket i 

sig kräver en fastställelse av faderskapet.
94

 Av moderskapspresumtionen följer att det rättsliga 

moderskapet tillfaller den biologiska modern, det vill säga den kvinna som fött barnet. Den 

svenska lagstiftningen lämnar på detta sätt en lucka för surrogatmoderskapsarrangemang. Om 

det beställande paret består av en man och en kvinna, eller två män varav mannen eller en av 

männen i förhållandet är genetisk fader till det barn som föds, blir denne även barnets rättsliga 

förälder genom en faderskapsbekräftelse. Barnets rättsliga fader och surrogatmodern kan 

sedan lämna sitt samtycke till att barnets faders partner adopterar barnet enligt FB 4 kap. 5a§. 

Enligt FB 4 kap. 6§ ska rätten pröva om det är lämpligt att adoptionen äger rum. Det som 

rätten då ska ta i beaktande är om adoptionen är till fördel för barnet samt om det utgått någon 

form av ersättning eller vederlag, eller om det finns något avtal om sådan ersättning mellan 

parterna i samband med den aktuella adoptionen. Om sådan ersättning utgått eller om det 

finns ett sådant avtal ska rätten avslå ansökan om adoption, likaså är ett bifall av sådan 

ansökan utan verkan om det senare skulle visa sig att det funnits ett avtal om ersättning eller 

om ersättning utgått. 

 

Även om surrogatmoderskap inte är tillåtet enligt svensk lagstiftning är det inte heller 

straffbart i rättslig mening, dock riskerar ett sådant arrangemang att resultera i rättsliga 

svårigheter främst beträffande det rättsliga föräldraskapet. Som ovan beskrivits finns det 

möjligheter för båda parterna i det beställande paret att genom adoptionsinstitutet få rättslig 

status som förälder. Ett sådant förfarande kan dock ge upphov till ett antal rättsliga 

komplikationer som berör samtliga i adoptionen inblandade parter, och inte minst barnet. De 

främsta legala komplikationerna som kan uppstå vid surrogatarrangemang och föräldraskap 

genom adoption rör kravet på samtycke från barnets föräldrar samt den lämplighetsprövning 

rätten har att göra vid varje adoptionsärende. Om surrogatmodern skulle ångra sig och senare 

efter födseln inte vill lämna ifrån sig barnet enligt den tidigare överenskommelsen med 

beställarparet finns det heller inga regler som kan tvinga surrogatmodern att lämna ifrån sig 

barnet, även om graviditeten föregåtts av en ägg- och spermiedonation från det beställande 
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paret. Moderskapspresumtionen ger således automatiskt surrogatmodern det rättsliga 

moderskapet oavsett om det inte finns något genetiskt samband mellan surrogatmodern och 

barnet, samt oavsett vad som avtalats om innan. Om surrogatmodern däremot inte haft 

vårdnad om barnet behövs inget samtycke inhämtas från henne vid en adoptionsansökan 

enligt FB 4 kap. 5a§ 2 st. Samtycke behöver inte inhämtas från en förälder som inte har del i 

vårdnaden över barnet, däremot ska dennes inställning i frågan inhämtas innan rätten fattar ett 

beslut om adoption.
95

 Kravet på samtycke är absolut och rätten kan därmed inte fatta beslut i 

en adoptionsansökan om ett erforderligt samtycke saknas från en rättslig förälder som har del 

i vårdnaden om barnet. För att få göra en närståendeadoption enligt svensk rätt måste 

dessutom det adopterande paret vara gifta.
96

  

 

4.5.2 Adoptionsinstitutet som lämplig väg till det rättsliga föräldraskapet vid 

surrogatarrangemang? 

I motiven till reglerna för assisterad befruktning är det tydligt att adoptionsinstitutet idag ses 

som en lösning på frågan gällande förvärvet av det rättsliga föräldraskapet i de fall då 

assisterad befruktning skett utanför den svenska hälso- och sjukvården.
97

 Eftersom 

surrogatmoderskap inte är tillåtet enligt svensk rätt sker dessa arrangemang således alltid 

utanför svensk hälso- och sjukvård. Ett av skälen som angetts till varför det inte ansetts 

nödvändigt att införa ett explicit förbud mot surrogatmoderskap, likt de förbud som finns mot 

att vanemässigt och för ekonomisk vinning utföra assisterad befruktning, är att det förutsatts 

att ett surrogatarrangemang alltid föregås av antingen en IVF-behandling eller en 

insemination. Genom att införa dessa straffbelagda begränsningar i verksamheten för 

assisterad befruktning i kombination med en förtydligad moderskapspresumtion har det 

därmed inte ansetts nödvändigt att även explicit förbjuda och kriminalisera 

surrogatmoderskap. I förarbetena ifrågasätts även om en straffsanktion är ett effektivt medel 

för att motverka det icke önskvärda beteendet.
98

 

 

I de fall assisterad befruktning sker i egen regi eller utomlands, och i de fall det finns en 

överenskommelse om ett surrogatmoderskapsarrangemang blir frågan om det rättsliga 

föräldraskapet högst osäker. En kvinna som före graviditeten samtyckt till att ställa upp som 

surrogatmoder kan senare under graviditeten ändra uppfattning vilket kan medföra svåra 

konflikter mellan inblandade parter. Bortsett från alla de svårigheter som kan uppstå 

beträffande föräldrarnas samtycke till adoptionen, är det inte ovanligt att en adoptionsprocess 

kan dra ut på tiden, i vissa fall kan det ta flera år. I de fall det handlar om surrogatmoderskap 

där den rättsliga modern enligt moderskapspresumtionen i FB 1 kap. 7§ i praktiken aldrig haft 

för avsikt att vara barnets vårdnadshavare resulterar detta i att barnet endast har en rättslig 

förälder till dess att adoptionen gått igenom. Detta under förutsättning att adoptionen över 

huvudtaget bifalles. Även om denna uppsats är begränsad till att endast omfatta problematiken 

kring surrogatmoderskap i Sverige bör det påpekas att än större problem kan uppstå då ett 

beställande par anlitat en surrogatmoder utomlands där de olika ländernas lagstiftning 

beträffande föräldraskap och adoption riskerar att kollidera. 
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5 NJA 2006 S. 505 
Rättsfrågan i detta rättsfall rörde en så kallad närståendeadoption av ett barn som tillkommit 

genom ett surrogatmoderskaparrangemang. Eftersom surrogatmoderskap inte är tillåtet i 

svensk rätt är det därmed heller inte möjligt för rätten att pröva en fråga om rättslig verkan av 

surrogatmoderskap eftersom det därmed skulle innebära en begäran om rättsordningens stöd 

av ett förfarande som inte är accepterat i svensk rätt. Av denna anledning finns det ingen 

rättspraxis att tillgå där rättsfrågan gäller en prövning av rättsverkningarna av ett 

surrogatmoderskapsarrangemang. I rättsfallet NJA 2006 s. 505 gällde rättsfrågan en adoption 

efter ett surrogatmoderskapsarrangemang, varför en prövning därmed kunde ske. 

 

De aktuella omständigheterna i detta rättsfall var att ett gift par, som inte kunde få barn på 

egen hand, träffade en överrenskommelse med den äkta mannens syster om att hon skulle 

ställa upp som surrogatmoder till brodern och hans maka. Mannens syster genomgick därefter 

en IVF-behandling i Finland där ägg och spermier från det äkta paret befruktades och sedan 

planterades i mannens systers livmoder. Behandlingen lyckades och graviditeten föregicks 

således av ett så kallat genuint surrogatmoderskap.
99

 År 2002 föddes av makens syster ett barn 

som omedelbart efter födseln kom att stå under makarnas faktiska vårdnad. Strax efter barnets 

födsel undertecknade maken en faderskapsbekräftelse, vilket därmed även gjorde mannen till 

barnets rättsliga förälder. Enligt moderskapspresumtionen i FB 1 kap. 7§ var mannens syster 

den rättsliga modern till barnet, vilket betydde att den äkta makan som redan innan 

graviditeten var tilltänkt som barnets sociala förälder, men som även var barnets genetiska 

förälder, inte hade någon rättslig status som förälder. Makan ansökte år 2004 om tillstånd att 

få adoptera sin makes barn enligt FB 4 kap. 3§ vilket både maken och surrogatmodern då 

lämnade sitt samtycke till i enlighet med samma lagrum. En tid efter att denna ansökan var 

gjord och adoptionen hade vunnit laga kraft ansökte makarna om äktenskapsskillnad. I 

samband med detta ansökte maken om återställande av försutten tid gällande hans samtycke 

till adoptionen, vilket även beviljades av tingsrätten. Mannen överklagade därefter 

adoptionsbeslutet i hovrätten med hänvisning till att han nu återkallade sitt samtycke till 

adoptionen. I samband med detta återkallade även mannens syster, surrogatmodern, sitt 

samtycke till adoptionen. 

 

Makan och tillika barnets genetiska och sociala moder bestred ändring och yrkade på att 

hovrätten skulle undanröja beslutet om återställande av försutten tid. Hovrätten avvisade 

makans yrkande med hänvisning till att hovrätten inte lagligen kan pröva ett sådant yrkande 

om undanröjande av ett av hovrätten redan fattat beslut. 

 

Rättsfrågan i detta fall som hovrätten hade att pröva var således om makens och 

surrogatmoderns återkallelser av lämnande samtycken hindrar att makan lämnas tillstånd att 

adoptera barnet. 

 

Hovrätten meddelade att enligt FB 4 kap. 3§ får makar inte adoptera annat än gemensamt, 

men att den ena maken dock med den andres samtycke får adoptera dennes barn eller 

adoptivbarn. Hovrätten angav vidare att ett barn under 18 år inte får adopteras utan 

föräldrarnas samtycke enligt FB 4 kap. 5a§, men att sådant samtycke inte behövs av en 

förälder som lider av en allvarlig psykisk störning, är utan del av vårdnaden eller befinner sig 

på okänd ort. Eftersom maken genom faderskapsbekräftelsen erhöll rättsligt faderskap och 

därmed tillika var barnets vårdnadshavare krävs det enligt ovan nämnda lagrum att han lämnat 

sitt samtycke för att adoptionen ska kunna bifallas. Om sådant samtycke inte lämnats, eller 

                                                 
99

 Genuint surrogatmoderskap, se kap. 2.2 



22 

 

som i detta fall återkallats föreligger således inte lagliga förutsättningar för rätten att bifalla 

adoptionsansökan. Hovrätten avslog därför makans adoptionsansökan. 

 

Makan överklagade hovrättens dom till Högsta domstolen med yrkande om att HD skulle 

ändra hovrättens beslut och lämna henne tillstånd att adoptera hennes genetiska barn. Makan 

yrkade vidare att hon skulle förklaras vara moder till barnet. 

 

HD avslog överklagandet efter föredragning där två justitieråd förklarade sig skiljaktiga. HD 

angav att även vid ett beaktande av de speciella omständigheterna i detta fall finns det inte 

förutsättningar att vid prövningen av adoptionsansökningen frångå de tydliga reglerna om att 

ett erforderligt samtycke utgör en laglig förutsättning för adoption. Med hänvisning till praxis 

från 1973 menade HD även att det fanns en grundläggande princip av innebörd att erforderligt 

samtycke måste föreligga vid den tidpunkt när adoptionsansökan prövas. Denna princip ansåg 

HD även vara förenlig med FN:s barnkonvention om barnets rättigheter vid en jämförelse av 

konventionens artikel 21a som rör adoption. 

 

Som domstolen anför är det endast frågan kring adoption som kan tas upp till prövning i detta 

fall, trots att det har sin upprinnelse i ett surrogatmoderskapsarrangemang. De två 

justitieråden Lundius och Calissendorff som förklarade sig skiljaktiga i domen anförde att det 

”med hänsyn till att ansökan om adoption kan ses som en begäran av ett förfarande som inte 

är accepterat i svensk rätt, kan det sättas i fråga om en talan av förevarande slag över 

huvudtaget skall kunna föras i domstol”.
100

 Detta uttalande speglar tydligt de legala 

svårigheter som idag råder på beträffande surrogatmoderskapsarrangemang som ett oreglerat 

men ändå inte tillåtet förfarande. Förfarandet är således inte straffbart men ändå inte 

accepterat i svensk rätt. Vidare anförde de skiljaktiga justitieråden att reglerna och den 

grundläggande principen om kravet på samtycke från barnets föräldrar som förutsättning för 

adoption, idag i viss mån ter sig tämligen ”föråldrad”.
101

 

 

I domen anges att det är ostridigt att det gifta paret, vilka även är barnets genetiska föräldrar, 

från barnets födsel har haft den faktiska vårdnaden om barnet och därmed även varit barnets 

sociala föräldrar. Enligt FB 4 kap.5a§ sista stycket behöver samtycke inte inhämtas från 

förälder som inte har haft del i vårdnaden om barnet och enligt näst följande paragraf anges 

att ”rätten skall pröva om det är lämpligt att adoptionen äger rum” samt ”tillstånd får ges 

endast om adoptionen är till fördel för barnet samt sökanden har uppfostrat barnet eller vill 

uppfostra det eller det annars med hänsyn till det personliga förhållandet mellan sökanden och 

barnet finns särskild anledning till adoptionen”. Trots detta ansåg HD att det inte förelåg skäl 

till att frångå den grundläggande principen i praxis från 1973 om kravet på samtycke, även 

om HD i sina domskäl även uttryckte att omständigheterna i detta fall visserligen skiljer sig 

från de som förelåg i 1973 års rättsfall.  

6 BARNKONVENTIONEN OCH BARNETS BÄSTA 
År 1959, drygt tio år efter att FN antog förklaringen om de mänskliga rättigheterna, antog FN 

en särskild förklaring om barns rättigheter. På grundval av denna deklaration tog Polen år 

1979 initiativet till ett förslag om en konvention om barnets rättigheter, konventionen kom att 

kallas för Barnkonventionen. I det komplicerade arbetet att utarbeta denna konvention var 

Sverige ett av de länder som var drivande vid utarbetandet konventionen. År 1989 
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presenterades utkastet till konventionen för FN:s generalförsamling, som antog konventionen 

utan omröstning samma år. Konventionen öppnades för undertecknande år 1990 varvid 

Sverige genast skrev på konventionen. I juni samma år ratificerade Sverige konventionen utan 

reservationer varpå konventionen trädde i kraft i Sverige den 2 september år 1990.
102

 

 

Barnkonventionen innehåller 54 artiklar i vilka det fastslås fyra centrala principer i fråga om 

barns rätt och skydd. Genom att ratificera barnkonventionen har den svenska staten åtagit sig 

en internationell folkrättslig förpliktelse att följa konventionen, dock utgör inte 

bestämmelserna i FN:s barnkonvention i sig svensk lag. Ratificerandet av konventionen 

innebär att den svenska regeringen är skyldig att se till att svensk lagstiftning överensstämmer 

med konventionens regler vilket bland annat betyder att konventionsreglerna ska användas vid 

tolkning av svensk rätt. Hänsyn till barnkonventionens regler ska även tas vid utarbetandet av 

nya lagar. Detta innebär i praktiken att svenska domstolar och myndigheter inte är direkt 

bundna av konventionens regler men att konventionen ändå har ett stort inflytande över 

domstolars och andra myndigheters beslutsfattande.
103

 Anledningen till varför den svenska 

regeringen ansåg att Barnkonventionen bör stanna vid att vara en internationell folkrättslig 

förpliktelse och inte omvandlas till svensk lag, var att regeringen ansett att kunskapen om 

barns behov och vår syn på vad som är barnets bästa inte är statisk utan förändras över tid. 

Även om Barnkonventionen därmed inte är direkt tillämplig för den dömande och 

beslutsfattande makten i Sverige har Barnkonventionen ändå en framskjuten plats i både 

lagstiftningen och i den allmänna debatten.
104

 Konventionen fastställer även att staterna med 

jämna mellanrum ska rapportera till en särskild kommitté (FN-kommittén) för barnets 

rättigheter som tillsatts för att övervaka och granska konventionens genomförande.
105

 

 

Barnkonventionens grundläggande syn är att barn är egna individer med egna rättigheter, det 

vill säga att barn ges fullt människovärde. Detta har markerats genom att barndomen har 

erkänts ett eget värde, varför principen om barnets bästa ska komma i främsta rummet vid alla 

åtgärder som rör barn.
106

 Principen om barnets bästa genomsyrar hela konventionen och utgör 

därmed även ett centralt begrepp vid tolkningen av de svenska författningarna i enlighet med 

barnkonventionens anda. Barnkonventionens alla 54 artiklar speglar principen om barnets 

bästa men det är främst i artikel 3 som denna princip fastslås. I konventionens artikel 4 

stadgas staternas skyldigheter beträffande lagstiftningsåtgärder för att säkerställa barnets 

rättigheter enligt konventionen. Artikel 4 förpliktigar staterna att vidta alla lämpliga åtgärder 

för att genomföra konventionen. Dessa två artiklar, artikel 3 och 4 i barnkonventionen, utgör 

därmed intressanta studieobjekt för frågeställningarna i denna uppsats, varför 

barnkonventionens artikel 3 och 4 nedan kommer att ges en mer utförlig presentation. 

 

6.1 FN:s barnkonvention artikel 3 om barnets bästa 
FN:s barnkonvention artikel 3: 

 

1. Vid alla åtgärder som rör barn, vare sig de vidtas av offentliga eller privata sociala 

välfärdsinstitutioner, domstolar, administrativa myndigheter eller lagstiftande organ, 

skall barnets bästa komma i främsta rummet.  
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2. Konventionsstaterna åtar sig att tillförsäkra barnet sådant skydd och sådan 

omvårdnad som behövs för dess välfärd, med hänsyn tagen till de rättigheter och 

skyldigheter som tillkommer dess föräldrar, vårdnadshavare eller andra personer som 

har lagligt ansvar för barnet, och skall för detta ändamål vidta alla lämpliga 

lagstiftnings- och administrativa åtgärder.  

 

3. Konventionsstaterna skall säkerställa att institutioner, tjänster och inrättningar som 

ansvarar för vård eller skydd av barn uppfyller av behöriga myndigheter fastställda 

normer, särskilt vad gäller säkerhet, hälsa, personalens antal, och lämplighet samt 

behörig tillsyn. 

 

”Barnets bästa är inget statiskt begrepp, det varierar över tid och från ett samhälle med dess 

kulturella och sociala värderingar till ett annat. Det varierar också från ett barn till ett annat 

utifrån varje barns individuella situation.”
107

 Principen om barnets bästa beskrivs av FN-

kommittén som Barnkonventionens grundpelare. En viktig aspekt är att konventionen ger en 

universell definition av vilka rättigheter som ska gälla för alla barn över hela världen. Denna 

Barnkonventionens portalparagraf har dock kritiserats just för att det inte existerar någon 

universell uppfattning av vad som är barnets bästa. En bedömning av vad som är barnets bästa 

är knutet till exempelvis både ekonomi och kultur varför artikel 3 därmed i stort sett skulle 

kunna legitimera vilka åtgärder som helst.
108

 Det kan därmed påpekas att lika lite som barnets 

bästa är ett statiskt begrepp, lika lite är länders kultur, samt ekonomiska och sociala 

utvecklingsnivå statiskt till sin natur.
109

 

 

Barnets bästa är inget nytt begrepp i internationella konventioner och deklarationer. Genom 

den moderna historien har det figurerat ett antal olika versioner av begreppet, främst i 

internationella dokument. Ett förstadium till principen om barnets bästa står att finna i den 

första deklarationen om barns rättigheter som antogs av Nationernas förbund redan år 1924. I 

efterkommande deklarationer har principen sedan kommit att utvecklas ytterligare. I Sverige 

likt många andra länder är barnets bästa utgångspunkten för de familjerättsliga regelsystemen, 

men det som är unikt med Barnkonventionen är att den stadgar att barnets bästa ska komma i 

främsta rummet vid alla åtgärder som rör barn. Anledningen till att principen om barnets 

bästa främst har kommit att utvecklats i internationella dokument beror på att begreppet inom 

den nationella rätten egentligen bara använts inom det familjerättsliga området. 

Barnkonventionen har således bidragit till att vidga och utveckla betydelsen av begreppet 

barnets bästa till att omfatta även andra områden än de rent familjerättsliga. I 

Barnkonventionen görs således barnet för första gången till ett subjekt med rättigheter.
110

  

 

Utvidgningen av begreppet gav dock ökad osäkerhet hur begreppet ska tolkas och den ledning 

i frågan som den nationella lagstiftningen tidigare kunde ge blev därmed mycket begränsad. I 

förarbetena till Barnkonventionen framkom förslag på att begreppet barnets bästa skulle 

preciseras och att verkningskretsen av artikel 3 skulle begränsas på olika sätt. Dock avvisades 

sådana förslag av arbetsgruppen med motiveringen att en vid formulering var att föredra 

eftersom begreppet då kan tillämpas på alla områden. Diskussion uppstod även kring 

formuleringen ”rör barn” varpå det uppkom förslag på att det skulle avse begränsa artikelns 
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räckvidd till åtgärder som rör barnets ”välfärd”. Begreppet välfärd ströks dock senare ur 

förslaget till artikeln då även det ansågs begränsa artikelns verkningsområde.  

 

Under utarbetandet av Barnkonventionen diskuterades också frågan om vilka som skulle vara 

bundna av artikel 3. Diskussionen handlade främst om huruvida begreppet enbart skulle 

omfatta offentliga myndigheters beslut eller om artikeln även skulle innehålla tydliga 

regleringar för den privata sektorn. Även på denna punkt förtydligade arbetsgruppen 

betydelsen av artikelns räckvidd och att den ska omfatta alla åtgärder som rör barn. Vid 

frågan om vilken tyngd barnets bästa ska tillmätas vid olika typer av beslut, förtydligade 

arbetsgruppen vikten av att ha en öppen reglering för att begreppet ska kunna vidgas till fler 

områden än de rent familjerättsliga. Barnkonventionens artikel 3 skulle omfattas av alla beslut 

som rör barn. Denna formulering öppnade därmed för frågor kring vilken tyngd barnets bästa 

skulle tillmätas i situationer där det finns konkurrerande intressen som skulle kunna vara lika 

viktiga, om inte ännu viktigare för det enskilda barnet. Arbetsgruppen framhöll dock att en 

förtydligande formulering för att skydda det enskilda barnet även det skulle leda till en 

begränsning av barnets bästa i allmänhet, varför även detta förslag på ett förtydligande av 

begreppet barnets bästa avvisades.  

 

Vid utarbetandet av Barnkonventionens artikel 3 om barnets bästa har arbetsgruppen således 

hela tiden varit tydlig med att en bred och något svagare formulering av begreppet barnets 

bästa är att föredra framför en tydligare och snävare. Av denna anledning sattes denna princip 

som en portalparagraf till Barnkonventionen, just för att barnets bästa alltid ska vara ett av 

flera viktiga och nödvändiga intressen att ta hänsyn till vid beslutsfattanden som rör barn. 

Med detta menade arbetsgruppen att barnets bästa enligt artikel 3 inte kan vara det enda 

övergripande målet eller ensamt utslagsgivande i alla situationer. På detta sätt ämnas en 

flexibilitet säkerställas där det görs möjligt att i vissa situationer väga barnets intresse mot 

andra intressen.
111

 

6.2 FN:s barnkonvention artikel 4 om lagstiftningsåtgärder 
FN:s barnkonvention artikel 4: 

 

Konventionsstaterna skall vidta alla lämpliga lagstiftnings-, administrativa och andra 

åtgärder för att genomföra de rättigheter som erkänns i denna konvention. I fråga om 

ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter skall konventionsstaterna vidta sådana 

åtgärder med utnyttjande till det yttersta av sina tillgängliga resurser och, där så behövs, 

inom ramen för internationellt samarbete. 

 

Som ovan nämnts är varje stat skyldig att se till att barnkonventionens rättigheter införlivas i 

den nationella lagstiftningen. Dock ställer konventionen inga krav på hur detta ska ske, utan 

överlämnar till staterna att vidta lämpliga lagstiftningsåtgärder.
112

 Inte heller FN-kommittén 

tar ställning till på vilket sätt staterna införlivar konventionens bestämmelser, dock menar 

kommittén att det viktiga är att konventionen och framför allt dess grundläggande principer, 

bland annat principen om barnets bästa enligt artikel 3, klart och tydligt återspeglas i nationell 

lag och praxis. Dessutom anser kommittén att internationella åtaganden bör prioriteras 

framför den nationella rätten när de två rättssystemen står i konflikt med varandra.
113

 I 

propositionen Strategi för att förverkliga FN:s konvention om barnets rättigheter i Sverige, 

anges att det inte räcker med att Barnkonventionen återspeglas i den nationella lagstiftningen, 
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utan att det krävs en kombination av åtgärder, varav lagstiftning är en, för att säkerställa 

barnets rättigheter.
114

 

 

6.3 Fullgörande av internationella konventioner 
Införlivande av internationella konventioner sker på olika sätt i olika stater beroende på 

staternas rättsliga tradition. Dock anges i propositionen till Sveriges strategi för 

förverkligandet av Barnkonventionen att landets inre förvaltningsstruktur inte har någon 

betydelse för skyldigheten att svara för tillkortakommanden i den nationella lagstiftningen i 

förhållande till konventionen.
115

 Staterna är folkrättsligt förpliktade att se till att åtagandena 

uppfylls nationellt men det finns ingen allmän folkrättslig regel om hur ett införlivande ska gå 

till. I vissa fall kan en internationell överenskommelse innehålla bestämmelser om hur 

konventionen i fråga ska fullföljas, men vanligare är att sådana bestämmelser saknas. Detta 

innebär att staterna i de flesta fall har full handlingsfrihet beträffande vilken teknik de vill 

använda sig av för att uppnå kraven i konventionen.
116

 

 

I den juridiska doktrinen är det främst två olika system som brukar diskuteras när det gäller 

införlivande av internationella konventionsförpliktelser i nationella rättssystem, nämligen 

monistiska och dualistiska rättssystem. I de stater som har ett monistiskt rättssystem gäller en 

allmän statsrättslig princip om att undertecknade konventioner automatiskt får samma status 

som den interna, nationella rätten. Det betyder att konventionen därmed ska tillämpas direkt 

av domstolar och andra nationella myndigheter i likhet med nationell lagstiftning. I de flesta 

monistiska stater ges en ratificerad internationell konvention till och med företräde framför 

nationell lagstiftning, vilket betyder att det är konventionen som blir vägledande för den 

dömande verksamheten i de fall en regelkollision skulle anses föreligga mellan konventionen 

och den nationella lagstiftningen.
117

 USA och många av de europeiska staterna kan hänföras 

till ett monistiskt system. Det bör även tilläggas att USA är en av de mycket få stater som inte 

ratificerat Barnkonventionen.
118

 

 

Till de stater som brukar hänföras till ett dualistiskt rättssystem räknas bland annat de 

nordiska länderna samt Storbritannien och Tyskland. I en dualistisk stat krävs särskild 

lagstiftning för att en internationell konvention ska få samma status som den nationella 

lagstiftningen, det vill säga, konventionen blir gällande endast om den antagits genom en 

särskild lagstiftningsakt. Om inte någon sådan lagstiftningsakt vidtagits blir konventionen 

endast indirekt gällande som komplement till nationella rättsregler. Om en regelkollision 

skulle anses föreligga mellan en bestämmelse i en internationell konvention och den 

nationella lagstiftningen är det således den nationella lagregeln som blir gällande. Detta 

betyder dock inte att den ratificerade konventionen saknar betydelse för rättstillämpningen i 

de dualistiska staterna, utan i dessa fall åligger det lagstiftaren att korrigera den nationella 

lagstiftningen i enlighet med den internationella konventionen.
119

 Sverige är en av de stater 

som enligt den juridiska doktrinen räknas till de dualistiska staterna, och enligt svensk 

rättspraxis är en internationell konvention inte direkt tillämplig i svensk rätt. För att en 

konvention ska kunna tillämpas internrättsligt i Sverige krävs det att det antagits en särskild 
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lagstiftningsakt som stadgar detta, så kallade internrättsliga föreskrifter. Detta har fastslagits i 

så väl Högsta domstolen som Regeringsrätten
120

 och Arbetsdomstolen.
121

 Det innebär att i de 

fall den svenska rättsordningen inte konvergerar med åtaganden i en internationell 

överenskommelse är den svenska lagstiftaren skyldig att ändra eller komplettera den svenska 

lagstiftningen. Detta gäller även ifall det helt enkelt skulle saknas lagstiftning på ett område 

som den internationella konventionen kräver. Även om den svenska regeringen inte ansett det 

nödvändigt att direkt inkorporera Barnkonventionen som tidigare gjorts med exempelvis 

Europakonventionen och Haagkonventionen, har Barnkonventionen ändå stor betydelse för 

den svenska rättstillämpningen. Genom svensk praxis har det utvecklats en princip om 

fördragskonform tolkning vilket innebär en presumtion om normharmoni. Svenska 

författningar ska således förutsättas stå i överensstämmelse med antagna internationella 

åtaganden. Uttrycket ”tolkning i fördragsvänlig anda” har använts för att beskriva den 

fördragskonforma principen och dess användande.
122

 

 

6.3.2 Transformering och inkorporering 

Utöver principen om fördragskonform tolkning och normharmoni finns det två andra metoder 

som en dualistisk stat kan tillämpa för att införliva en konvention i det nationella 

rättssystemet. Dessa metoder kallas för transformering och inkorporering. Vid transformering 

genomförs den aktuella konventionen helt eller i delar. Först undersöks i vilken mån 

konventionens bestämmelser har motsvarighet i den nationella rätten. Om den nationella 

rätten vid jämförelsen anses stå i överrensstämmelse med konventionen räcker det i stort sett 

med ett sådant konstaterande. Om det vid denna jämförelse i stället skulle visa på brister i 

överrensstämmelsen, det vill säga att den nationella lagstiftningen saknar motsvarighet till 

konventionens bestämmelser eller att den innehåller regler som strider mot konventionen, 

omarbetas (transformeras) dessa delar av konventionen för att anpassas till övrig svensk 

rätt.
123

 

 

Vid inkorporering av en konvention föreskrivs det att konventionen ska gälla i Sverige varpå 

hela dokumentet i fråga tas in i svensk rätt. Vid en inkorporering av en konvention blir således 

den autentiska konventionstexten gällande svensk lag. I de fall konventionstexten är författad 

på annat språk än svenska brukar en svensk översättning publiceras vid sidan av 

originaltexten.
124

 Frågan om vilken metod som bör användas för att införliva internationella 

konventionsförpliktelser i svensk rätt har tidigare varit föremål för statlig utredning bland 

annat i utredningen om författningspublicering m.m. i betänkandet Internationella 

överrenskommelser och svensk rätt.
125

 I utredningen konstaterades att den praxis som bildats i 

Sverige pekade på att transformationsmetoden var den metod som främst användes vid 

införlivandet av konventionsförpliktelser. I regeringens proposition beträffande strategi för att 

förverkliga Barnkonventionen i Sverige angavs att ”transformering är att föredra” eftersom 

”Barnkonventionen innehåller relativt många vaga formuleringar och ett icke obetydligt antal 

artiklar som siktar till ett gradvist genomförande och som är svåra att direkt tolka av en 

domstol”.
126
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6.4 Sammanfattande diskussion 
Det rättsliga moderskapet för ett barn tillfaller enligt svensk rätt alltid ett barns biologiska 

moder. Vid surrogatmoderskapsarrangemang innebär detta att det rättsliga föräldraskapet 

alltid tillfaller surrogatmodern, oavsett om hon är barnets genetiska förälder eller inte.
127

 Det 

rättsliga faderskapet tillfaller genom faderskapspresumtionen automatiskt kvinnans make om 

hon är gift. Om kvinnan inte är gift kan faderskapet tilldelas en annan man som är kvinnans 

partner, genom att modern och hennes man skriver under en faderskapsbekräftelse.
128

 

 

Rättsligt faderskap och föräldraskap kan också tillfalla en person som givit samtycke till att 

dennes partner genomgått någon form av assisterad befruktning inom svensk hälso- och 

sjukvård.
129

 Om behandlingen skett utanför svensk hälso- och sjukvård har ett eventuellt 

samtycke inte några rättsverkningar, varmed barnet riskerar att från födseln bara få en rättslig 

förälder. Eftersom det inte sker några kontroller om det rättsliga faderskapet stämmer överens 

med det genetiska finns det således ändå enkla vägar att gå för en man att ändå förvärva det 

rättsliga föräldraskapet. Om kvinnan och mannen är gifta förvärvar mannen faderskapet 

genom faderskapspresumtionen, om mannen är sambo med kvinnan kan faderskapet förvärvas 

genom att paret undertecknar en faderskapsbekräftelse. Dessa möjligheter finns dock naturligt 

inte för likkönade par att förvärva det rättsliga föräldraskapet efter en behandling som skett 

utanför svensk hälso- och sjukvård. Av denna anledning har en statlig utredning undersökt om 

det rättsliga föräldraskapet bör utvidgas för att även gälla vid assisterade befruktningar som 

skett utanför svensk hälso- och sjukvård.
130

 

 

Adoption är ett tredje sätt för att förvärva rättsligt föräldraskap, men det är också det enda 

alternativet som står till buds för en kvinna att förvärva det rättsliga föräldraskapet till ett barn 

som tillkommit genom surrogatmoderskapsarrangemang. I det tidigare presenterade rättsfallet 

NJA 2006 s, 505 tydliggjordes dock att det faktum att den ansökande kvinnan både var 

barnets genetiska moder och den person som sedan barnets födsel vårdat barnet som dess 

sociala förälder, inte utgjorde en sådan särskild situation som kunde ligga grund till ett avsteg 

från regeln om faderns samtycke.
131

 

 

Dagens reproduktionstekniker erbjuder som ovan beskrivits många möjligheter för att 

avhjälpa ofrivillig barnlöshet. Den svenska lagstiftaren har därför ansett det viktigt att med 

hänsyn till etiska aspekter, tydligt reglera verksamheten för assisterad befruktning. För att 

säkerställa att den ”humanistiska människosynen” inte gick förlorad i kommersiella 

verksamheter med vinningssyften, infördes en begränsning rörande tillstånd för att utföra 

dessa typer av behandlingar. Lagstiftaren ansåg det även nödvändigt att straffbelägga 

verksamhet som vanemässigt eller i vinningssyfte utför inseminationer eller annan assisterad 

befruktning.
132

 Dessa uttömmande regler för verksamhet rörande assisterad befruktning samt 

moderskapspresumtionen ansågs av lagstiftaren som tillräckliga för att förhindra 

surrogatmoderskap, varför ett explicit förbud mot surrogatmoderskap eller ett kriminaliserade 

av ett sådant arrangemang inte ansågs nödvändigt.
133
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FN:s barnkonvention som Sverige förbundit sig att följa, stadgar den grundläggande principen 

om att barnets bästa ska komma i främsta rummet vid alla beslut som rör barn. Konventionen 

stadgar också att medlemsstaterna är skyldiga att se till att konventionen, och inte minst 

principen om barnets bästa, på något sätt införlivas i den nationella lagstiftningen. Sverige 

som hänförs till en av de stater med ett dualistiskt rättssystem ansåg att det inte vore lämpligt 

att göra Barnkonventionen direkt tillämplig som svensk lagstiftning med hänsyn till 

konventionens mycket vida begrepp. Sverige valde istället att införliva Barnkonventionen 

genom transformationsmetoden och fördragskonform tolkning. Sverige har därigenom en 

skyldighet att säkerställa att den svenska lagstiftningen stämmer överrens med 

bestämmelserna i konventionen. Sverige är därmed även skyldigt att införa ny lagstiftning på 

ett område där det saknas om det är nödvändigt för att säkerställa barnets bästa.
134
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DEL IIII.  ANALYS OCH SLUTSATSER 
I denna uppsats tredje och sista huvuddel diskuteras de slutsatser som kan dras av det 

avhandlade materialet samt vilka frågor som återstår till framtida utredningar. De i 

uppsatsen påvisade rättsliga komplikationer som dagens regelverk medför beträffande 

surrogatmoderskap diskuteras i form av en analys, vilken även innefattar förslag till möjliga 

lösningsstrategier som ligger i linje med FN:s Barnkonvention men även med Sveriges valda 

metod för införlivande av internationella konventioner. 

ANALYS 
Reproduktionsteknologin har under hela sin utveckling befunnit sig i ett ideologiskt 

spänningsfält som ständigt kantats av olika etiska frågeställningar. Reglerna kring de olika 

typerna av assisterad befruktning har successivt utvecklats och accepterats i svensk rätt. Vid 

granskandet av förarbetena till de första regleringarna kring inseminationsverksamhet var det 

tydligt att ett tillåtande av denna reproduktionsmetod inte bara grundades i att det ansågs vara 

en bra metod för att avhjälpa ofrivillig barnlöshet, utan även för att det också stod klart att 

denna typ av verksamhet inte gick att förhindra eller lagstifta bort. Inte utan att barnets 

rättsliga ställning offrades. Regeringen ansåg det därför istället angeläget att utforma 

lagstiftningen efter verksamheten för att kunna skydda alla inblandade parter, och inte minst 

barnet, i de nya rättsliga situationerna som skulle komma att uppstå. Främst beträffande 

rättsverkningarna av det rättsliga faderskapet. 

 

Problembild och tänkbara lösningar 

Den situation vi står inför idag rörande surrogatmoderskapsarrangemang liknar den vi stod 

inför innan år 1985 när frågan om reglering av inseminationsverksamheten diskuterades. 

Regeringen ansåg då att det var angeläget att vidga och förtydliga reglerna kring det rättsliga 

faderskapet till att även omfatta de barn som tillkommit genom insemination. Det ansågs även 

finnas ett behov av att reglera inseminationsverksamheten som sådan. Reglerandet av 

inseminationsverksamheten motiverade regeringen med att det inte kan vara godtagbart att 

sådan verksamhet bedrevs utan insyn från staten och utan att lagstiftaren tagit ställning till de 

delvis mycket känsliga frågor som verksamheten kunde ge upphov till. Den nya tekniken hade 

således medfört en ”lucka i lagstiftningen” som regeringen menade var tvunget att undanröjas. 

Inställningen till, samt skälen och argumenten rörande tillåtandet av de olika reproduktions- 

metoderna har bevisligen varierat över tid, men gemensamt för de olika typerna av problem 

som ansetts föreligga har varit att de har lösts genom införande av ny lagstiftning alternativt 

ändringar i befintlig lagstiftning. Traditionell lagstiftning har sålunda tidigare varit den 

svenska statens lösningsstrategi för att lösa de rättsliga brister som uppstått till följd av de nya 

metoderna att avhjälpa ofrivillig barnlöshet. 

 

Vid granskandet av de skäl och argument som ligger till grund för regleringarna kring 

assisterad befruktning verkar det varken logiskt eller rimligt att frågorna kring 

surrogatmoderskap inte diskuterats djupare i utredningarna rörande assisterad befruktning. 

Framför allt med tanke på att det i utredningarna anges att surrogatmoderskapsarrangemang 

vanligen föregås av någon form av assisterad befruktning. Trots detta konstateras det enbart 

att surrogatmoderskap inte kan tillåtas med hänsyn till etiska aspekter, främst med tanke på de 

juridiska svårigheterna som kan komma att uppstå, samt att barnets rättsliga ställning 

oundvikligen skulle komma att försvagas. Trots detta konstaterar regeringen bara kort att det 

inte finns någon anledning till att kriminalisera surrogatmoderskap då det kan ifrågasättas om 

en straffsanktion är ett effektivt rättsmedel för att motverka detta oönskade beteende.  
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Surrogatmoderskap har således förblivit ett oreglerat förbud i Svensk rätt. En lucka i den 

Svenska lagstiftningen som kraftigt försvagar barns rättsliga ställning. Det är ett oreglerat 

förbud som knappast lever upp till sin ursprungliga tänkta funktion. Genom att inte reglera 

detta område försätts samtliga parter som ingår ett surrogatmoderskapsarrangemang i en 

osäker rättslig ställning som en konsekvens av att de handlat i strid med vad staten anser vara 

etiskt och moraliskt rätt. Denna medvetna lucka i lagstiftningen från lagstiftarens sida och det 

bristande rättsliga skydd som det medför kan således ses som en slags sanktion mot det 

oönskade beteendet. Enligt min uppfattning bör en fråga ställas om det kan anses rimligt att 

blunda för denna lucka i lagen med hänvisning till att surrogatmoderskapsarrangemang är 

svåra att lagstifta bort. En annan fråga som uppkommer i detta sammanhang är hur denna 

”lucka” förhåller sig till Sveriges åtaganden enligt FN:s barnkonvention om barnets bästa och 

skyldigheten att anpassa den nationella lagstiftningen i enlighet med konventionen. Sverige 

valde att inte göra Barnkonventionen direkt tillämplig som Svensk lag utan valde att införliva 

konventionen genom transformeringsmetoden samt konventionskonform tolkning. Denna 

valda metod för införlivande av konventionen ställer således höga krav på ansvaret av den 

svenska staten.  

 

Barnets rätt till föräldrar, eller föräldrars rätt till barnet? 

Tekniken för assisterad befruktning och därmed surrogatmoderskap, ger som ovan beskrivits 

upphov till många frågor, bland andra hur barnets bästa ska definieras och tillgodoses. Barnets 

intressen och behov har under de senare årtiondena erhållit en allt mer central roll i 

lagstiftningsarbetet. Trots detta råder det ingen konsensus, varken nationellt eller 

internationellt, hur barnets bästa ska definieras i förhållande till vårdnadsreglerna. 

Målsättningen har dock beskrivits vara att åstadkomma en lagreglering som bättre tillvaratar 

och tillgodoser barnets intressen och behov fristående från föräldrarnas.  

 

När det gäller det rättsliga förhållandet mellan barn och föräldrar kan målsättningen med 

barnets bästa sägas få olika betydelse i olika situationer. En grundläggande uppfattning är 

dock att ett barn, som enligt lagen är en person under 18 år, inte ännu uppnått den mognad, 

erfarenhet och förstånd som krävs för att barnet ska kunna ta hand om sig själv och fatta de 

beslut som krävs för detta. Barnet måste därför tas om hand och företrädas av någon vuxen. 

Denna syn på barnets bästa kan därmed sägas motivera utformningen av reglerna rörande de 

rättsverkningar som tillfaller en förälder, det vill säga vårdnadsansvar och förmynderskap. I 

vissa fall har barnets bästa även uttryckligen betydelse för avgörandet av vem som ska 

erkännas rättslig ställning som förälder. Ett av dessa områden är reglerna om adoption, och 

inte minst närståendeadoption, som även utgör en möjlighet att komma runt förbudet mot 

surrogatmoderskapsarrangemang vad beträffar det rättsliga föräldraskapet.  

 

Innebörden av barnets bästa enligt FN:s barnkonvention kan sammanfattas med att barnets 

intressen ska tillgodoses fristående från föräldrarnas intressen. Ett problem som dock lätt 

uppstår vid ett betonande av barnets rätt till föräldrar, är att situationen lätt blir den omvända. 

De allra flesta tvister handlar de facto om föräldrars rätt till barnet, vilket tydligt framgår av 

NJA 2006 s. 505. I det aktuella rättsfallet togs ingen hänsyn till att den genetiska modern haft 

den faktiska vårdnaden om barnet ända sedan dess födsel. Detta rättsfall är ett tydligt exempel 

på när föräldrars rätt till barnet kommer främst i blickpunkten. Rättsfallet visar att ett 

betonande av barnets rätt till föräldrar, vilket samhället ansvarar för, lätt kommer i skymundan 

för föräldrarnas intressen. 
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Bör surrogatmoderskap explicit förbjudas? 

Som situationen ser ut idag kan domstolen inte pröva om rättsverkningarna av de gällande 

reglerna för det rättsliga föräldraskapet står i enlighet med barnets bästa enligt FN:s 

barnkonvention i de fall det rör sig om ett surrogatmoderskapsarrangemang, eftersom sådana 

arrangemang inte är accepterade i svensk rätt. Eftersom förbudet heller inte är explicit kan 

rätten heller inte avstå från att pröva en begäran om adoption även om det är uppenbart att 

adoptionen gäller ett barn som tillkommit genom ett surrogatmoderskapsarrangemang. Dock 

har rätten en möjlighet att avslå en adoptionsansökan i de fall där det kan bevisas att det givits 

eller utlovats någon form av ersättning mellan parterna i samband med adoptionen. Även om 

denna bestämmelse i viss utsträckning kan hindra att adoptioner som föregåtts av 

surrogatmoderskap bifalles, kan den omöjligen garantera att barnets bästa tillgodoses. Regeln 

riskerar istället att frånta barnet dess sociala föräldrar som sedan barnets födsel haft den 

faktiska vårdnaden om barnet för att istället tillskriva surrogatmodern, som aldrig haft för 

avsikt att ta hand om barnet, det rättsliga föräldraskapet. Detta är ytterligare ett faktum som 

speglar att surrogatmoderskapsarrangemang är svåra att lagstifta bort. Att kriminalisera 

sådana arrangemang skulle därmed omöjligen stärka barnets rättsliga ställning. 

 

Adoptionsinstitutet som lösning på det rättsliga föräldraskapet? 

Som rättsfallet NJA 2006 s. 505 visade är det uppenbart att adoptionsinstitutet idag används 

för att erhålla rättslig verkan av surrogatmoderskapsarrangemang. Adoptionsinstitutet kan 

således användas för att erhålla rättsordningens stöd till ett förfarande som egentligen inte är 

accepterat i svensk rätt. Förbudet mot surrogatmoderskap kan därmed inte sägas fylla sin 

ursprungliga tänkta funktion.  I det aktuella rättsfallet ansåg domstolen att den inte kunde ta 

hänsyn till de omständigheterna att det sociala föräldraskapet sedan barnets födsel utövats av 

barnets genetiska moder och att surrogatmodern aldrig haft den faktiska vårdnaden om barnet. 

Rätten ansåg sig i denna situation oförmögen att frångå den grundläggande principen om 

samtycke från de personer som rätten pekade ut som barnets rättsliga föräldrar. Detta 

förfarande kan omöjligen anses stå i enlighet med FN:s barnkonvention och barnets bästa. Att 

domstolen dessutom anser sig oförmögen att pröva det rättsliga föräldraskapet i enlighet med 

barnets bästa måste anses utgöra en brist i Sveriges skyldighet att införliva konventionen i den 

svenska lagstiftningen. Av denna anledning bör det enligt min mening övervägas om kravet 

på samtycke idag generellt kan ses som tämligen föråldrat med tanke på de nya möjligheterna 

till familjebildning som dagens reproduktionstekniker erbjuder. 

 

Traditionell lagstiftning och rättspraxisbildning som lösningsstrategi 

Den verklighet som de föräldrarättsliga regleringarna ska fungera i har sedan tillkomsten av 

de första lagarna på området blivit allt mer föränderlig och mångfacetterad. Denna verklighet 

speglas tydligt i det aktuella rättsfallet. Nya förhållanden ställer således krav på en anpassning 

av lagen vars funktion och syften därmed även måste betraktas ur delvis nya synvinklar. 

Tydligt är att de regler som finns idag som syftar till att förhindra surrogatmoderskap, inte kan 

användas till skydd för de barn som tillkommit genom surrogatmoderskapsarrangemang. Det 

kan således konstateras att det vid en jämförelse av Sveriges åtaganden enligt 

Barnkonventionens artiklar 3 och 4 finns brister i den svenska lagstiftningen. 

 

Brister i befintlig lagstiftning kan lösas på olika sätt. De brister som upptäcktes rörande 

barnets rättsliga ställning vid inseminationsverksamhet valde den svenska lagstiftaren att 

avhjälpa genom traditionell lagstiftning. Verksamheten ansågs vara näst intill omöjlig att 

lagstifta bort, varför en reglering av den ansågs extra viktig. För att skydda barnets rättsliga 

ställning stärktes reglerna för samtycke med att direkt kopplas till det rättsliga faderskapet. 

Den svenska lagstiftaren valde i detta fall traditionell lagstiftning som lösningsstrategi på det 
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rättsliga problem som den nya reproduktionsmetoden medfört. Denna situation som den 

svenska lagstiftaren ställdes för år 1985 rörande rättsverkningarna av 

inseminationsverksamheten liknar till stor del den situation som vi står inför idag gällande 

surrogatmoderskap. I denna utredning har det klarlagts att möjligheterna att stoppa 

utbredningen av surrogatmoderskap är mycket små och som det ser ut idag är det svårt att se 

att denna verksamhet skulle gå att lagstifta bort. Enligt min mening innebär detta att 

lagstiftaren idag är tvungen att utreda och reglera formerna för surrogatmoderskap om barnets 

bästa ska kunna skyddas. Detta innebär därmed en form av motvilligt godkännande av 

surrogatmoderskap. För att skydda barnets bästa bör även kravet på samtycke till adoption i 

föräldrabalken 4 kap. ändras. Det bör vid inhämtandet av samtycke från barnets föräldrar 

kunnas ta hänsyn till speciella omständigheter beträffande den faktiska vårdnaden av barnet. I 

enlighet med Barnkonventionen bör barnets rätt till föräldrar komma före föräldrarnas rätt till 

barnet. Eftersom Sverige tillhör en av de dualistiska rättsstaterna som valt att införliva 

Barnkonventionen genom transformering och konventionskonform tolkning, kan denna 

ändring med fördel ske genom rättspraxisbildning.  

 

Slutsats och framtida forskning 

För att Sverige ska kunna anses leva upp till sina konventionsåtaganden enligt 

Barnkonventionen måste först och främst surrogatmoderskapsverksamheten regleras i lag, 

även om detta innebär en form av godkännande av verksamheten. Konsekvenserna av att 

lämna verksamheten som ett oreglerat förbud blir helt enkelt för kostsamt då det främst är 

barnets rättsliga ställning som offras. Ett införande av regleringar kring surrogatmoderskap i 

den svenska lagstiftningen gör det möjligt för rätten att pröva föräldraskapet i enlighet med 

barnets bästa. I samband med införande av nya lagregler bör de existerande 

samtyckesreglerna vid adoption ses över, då de kan ses som tämligen föråldrade. När 

föräldraskap som en följd av surrogatmoderskap kan prövas av rätten bör även större hänsyn 

kunna tas till särskilda omständigheter och barnets bästa. Dessa förändringar är fullt möjliga 

att uppfylla genom Sveriges valda metod för införlivande av FN:s barnkonvention. Dock 

kvarstår en stor fråga om hur surrogatmoderskap ska begränsas och regleras i svensk rätt. Bör 

endast altruistiskt surrogatmoderskap tillåtas eller bör alla former tillåtas? Bör 

surrogatmodern få vederlag eller inte? Samt hur ska detta kontrolleras? Det finns således 

många frågor med anknytning till denna utredning som kommer att behöva besvaras för att 

barnets bästa ska kunna säkerställas i svensk rätt. Hur surrogatmoderskap ska regleras i 

svensk rätt är således en uppgift för framtida forskning.  
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