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Sammanfattning 

Följande framställning beskriver hur surrogatmödraskap hanteras i svensk 

rätt, främst med fokus på möjligheterna att tilldelas rättsligt föräldraskap 

vid surrogatarrangemang. Dessutom presenteras behovet av anpassad lag-

stiftning. Som en metod för att erhålla rättsligt föräldraskap vid surrogat-

arrangemang används adoption, varvid ett ojämlikt förfarande beroende på 

ansökandes kön uppkommer. Kvinnor har, i jämförelse med män, be-

gränsad tillgång till styvbarnsadoption, alternativt uttryckt är de beroende 

av en man som fastställts som rättslig förälder. Rättstillämpningens 

konsekvens beror inte på utformningen av adoptionsbestämmelserna, utan 

är en följd av hur föräldraskap fastställs.  

 Fader- och moderskap fastställs på olika grunder. Den genetiska kopp-

lingen är avgörande för faderskapet, medan den biologiska är avgörande 

för moderskapet. Denna distinktion får främst betydelse vid surrogat-

mödraskap. Den genetiska modern har avsikten att vara rättslig förälder, 

medan den biologiska surrogatmodern anses vara rättslig moder. En be-

ställande man, med genetisk koppling till det resulterande barnet kan fast-

ställas som rättslig förälder, medan en beställande kvinna i samma 

situation inte har den möjligheten. Oavsett om det anses rätt eller fel att 

surrogatmodern tilldelas det rättsliga moderskapet, resulterar fastställandet 

av moderskap i att den genetiska modern hamnar i en svagare position 

jämfört med den genetiska fadern. 

 Framställningen presenterar en alternativ lösning på den angivna 

situationen, som inspirerats av det engelska rättssystemet. Förslaget före-

språkar införande av ett rättsinstitut anpassat för föräldraskap vid surrogat-

arrangemang. Ett institut som syftar till att utjämna eller likställa be-

ställande parters position gentemot varandra, även om surrogatmodern till-

delas ett huvudsakligt inflytande. Det sistnämnda motiveras av att 

surrogatmodern anses vara en högst skyddsvärd part vid surrogat-

arrangemang. Att ge beställande parter lika stor bestämmanderätt skulle 

frånta henne möjligheten att ångra delaktighet i arrangemanget och in-

kräkta på hennes rätt att bestämma över sin egen kropp.  



 

 

 Sammanfattningsvis konstateras att konsekvenserna som adoptions-

institutet orsakar, då det appliceras på surrogatarrangemang, inte är 

optimala. Däremot ligger det främsta problemet i bestämmelserna an-

gående fastställande av moderskapet alternativt i avsaknaden av ett an-

passat rättsinstitut avseende surrogatmödraskap. Lagstiftaren bör beakta de 

sistnämnda aspekterna, istället för att anpassa adoptionsbestämmelserna 

för surrogatmödraskap. 
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Definitioner  

Altruistiskt surrogatmödraskap – innebär att ersättning inte utges alternativt 

utges i reparativt syfte, för att täcka surrogatmoderns kostnader till följd av 

surrogatarrangemanget, se även kommersiellt surrogatmödraskap 

Assisterad befruktning – avser samlingsbegrepp för medicinska åtgärder i 

syfte att avhjälpa ofrivillig barnlöshet 

Beställande part – i brist på ett mer neutralt, mindre kommersiellt klingande 

ord som ligger närmare engelskans commissioning couple, kommer följande 

framställning använda den redan etablerade termen, som avser par (tvåkönade 

eller samkönade) eller ensamstående initiativtagare till surrogatarrangemang, 

det vill säga den/de som anlitar en surrogatmoder 

Embryo – avser fostrets utvecklingsstadium, mellan vecka 3 och 8 

Erhållande av föräldraskap – avser i denna framställning erhållandet av 

föräldraskap över ett barn, i de fall individen som önskar rättsligt föräldraskap 

inte fastställts som förälder, föräldraskapet erhålls till exempel genom 

adoption, se även fastställande av föräldraskap 

Faderskap – föräldraskapet för en man, se även moderskap och föräldraskap 

Fastställande av föräldraskap – avser i denna framställning fastställande av 

vem som är att anse som förälder till ett barn vid barnets födelse, föräldra-

skapet fastställs till exempel genom presumtion eller bekräftelse 

Fullständigt surrogatmödraskap – alternativ benämning genuint surrogat-

mödraskap, innebär att surrogatmodern bär och föder barnet, hon är biologiskt, 

dock inte genetiskt kopplad till det resulterande barnet, de befruktade köns-

cellerna kommer från beställande part alternativt från extern donator, se även 

partiellt surrogatmödraskap
1
 

Föräldraskap – avser dels ett neutralt samlingsbegrepp för fader- och moder-

skap och innefattar flera olika former (se 3.2 Olika former av föräldraskap) 

samt föräldraskapet avseende partner till en fader eller moder i en samkönad 

relation 

Insemination – avser assisterad befruktningsmetod, behandling då kvinnans 

ägg befruktas genom att spermier förs in i kvinnan vaginalt, på konstgjord väg 

IVF – In vitro fertilisering, alternativ benämning provrörsbefruktning, avser 

assisterad befruktningsmetod, kvinnans ägg befruktas utanför kroppen 

                                                 
1
 Singer, Föräldraskap i rättslig belysning, s. 310 
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Kommersiellt surrogatmödraskap – syftar till surrogatarrangemang som ut-

förs med ett vinstsyfte för surrogatmodern, där ersättning utöver de faktiska 

kostnaderna utges 

Könsceller – avser celler som utgör grunden vid befruktning, kvinnors ägg och 

mäns spermier 

Moderskap – föräldraskapet för en kvinna 

Moderskap och mödraskap – modrande syftar till kvinnors omsorg gentemot 

ett barn, medan mödrande fokuserar på det biologiska moderskapet och därför 

anses surrogatmödraskap vara en välbeskrivande term för en kvinna som bär 

ett barn utan avsikten att fostra det
2
 

Partiellt surrogatmödraskap – innebär att surrogatmoderns eget ägg blivit 

befruktat och att hon utöver rollen som surrogatmoder även kan anses som 

äggdonator åt beställande part/parter, således får hon både en genetisk och en 

biologisk koppling till resulterande barnet 

Styvbarnsadoption – alternativ benämning närståendeadoption, en nationell 

adoptionsprocess, avser makes adoption av den andre makens barn om villkor-

en för adoption är uppfyllda
3
 

Surrogatmoder – alternativ benämning värdmoder, avser den kvinna som 

genomgår ett havandeskap med avsikten att efter födelsen överlämna det 

resulterande barnet till beställande part 

Surrogatmödraskap – alternativa benämningar surrogatmoderskap, kontrakt-

erade havandeskap och värdmoderskap 

Traditionell adoption – syftar till internationell adoptionsprocess, i enlighet 

med huvudreglerna då inga undantag aktualiseras  

 

  

                                                 
2
 Jönsson, Det förbjudna mödraskapet, s.14 

3
 Prop. 2001/02:123, s. 46 



3 

 

1. Inledning  

1.1 Problemformulering  

Under förutsättning att surrogatmödraskap är tillåtet i andra länder, kan 

barnlängtande individer använda metoden, utanför Sverige, för att bilda 

familj. Detta leder till en diskrepans mellan den svenska lagstiftningens 

ställningstagande gentemot arrangemangen och individers faktiska 

agerande. När personer som blivit föräldrar genom metoden, söker erhålla 

föräldraskap i juridisk mening uppstår komplikationer. Detta på grund av 

att lagstiftningen inte anpassats för sådana förfaranden. Trots att surrogat-

arrangemang inte är tillåtet inom den svenska hälso- och sjukvården, inne-

har lagstiftaren en skyldighet att hantera situationen, för barnens skull. 

Barn har, oavsett hur de tillkommit, rätt till en fastställd familjerättslig 

status. För att åstadkomma en överensstämmelse mellan de som utövar den 

faktiska vårdnaden över barnet och det rättsliga föräldraskapet, har 

rättstillämparen applicerat adoptionsreglerna i Föräldrabalken (1949:381)
4
 

(FB) vid surrogatarrangemang. Detta i brist på annan mer specifikt till-

gänglig reglering. Adoptionsreglerna är inte anpassade för tillämpning på 

surrogatmödraskap. Tillämpningen leder till olika förfaranden beroende på 

vilket kön den ansökande har. Kvinnor ges inte möjlighet till styvbarns-

adoption i samma utsträckning som män, alternativt finner sig beroende av 

män med genetisk koppling till det resulterande barnet. 

 Det faktum att förfarandet för erhållande av föräldraskap tar olika vänd-

ningar beroende på ansökandes kön, väcker intresse att kritiskt analysera 

regleringen och undersöka huruvida rättstillämpningens följd är olämplig 

och oönskad.
5
 

1.2 Bakgrund 

Att bilda familj genom surrogatmödraskap blir allt mer vanligt.
6 

Inom 

svensk lagstiftning finns det inte ett direkt förbud mot surrogat-

arrangemang, även om lagstiftningen uttrycker att metoden inte är tillåten 

                                                 
4
 Omtryck SFS 1995:974 

5
 Stoll, Surrogacy Arrangements and Legal Parenthood, s. 144 ff. 

6
 Enkät, 2012, dnr 39141/2012, 2012-10-25, Gunilla Söderström, utredare, avdelning 

”Regler och tillstånd” (enhet Regler 1) Socialstyrelsen, Stockholm och uppgift om att 

uppskattningsvis finns 100 barn i Sverige som tillkommit genom surrogatmödraskap, 

Carlsson, KD och V på samma sida mot surrogatmammor, s. 1 
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inom hälso- och sjukvården. Barnlängtande par och ensamstående har, 

oavsett förbud i Sverige, möjligheten att söka hjälp utomlands där 

surrogatarrangemang är tillåtet, alternativt utföra privata arrangemang.  

 Vid surrogatarrangemang ligger det i de beställande parternas intresse 

att registreras som rättsliga föräldrar, för att kunna yttra sig i beslut som 

rör barnet. Det intresset kolliderar med surrogatmoderns status som rättslig 

förälder vid födelsen. Intressekonflikten kompliceras dels av utgångs-

punkten att ett barn ska tillförsäkras två föräldrar, inte fler och dels av att 

det helst ska vara en kvinna och en man.
7
 Dessutom kan komplikationer 

uppstå beställande parter emellan, som praxis visat.
8
 Däremot är det inte 

enbart intressekonflikten mellan involverade parter som ger upphov till 

komplikationer vid erhållande av rättsligt föräldraskap. Även i de fall part-

erna är överens om att föräldraansvaret ska övergå, kan adoptions-

processen leda till att de beställande parterna inte anses lämpliga som för-

äldrar och adoptionen avslås. 

 Föräldraskapsfrågan till följd av surrogatmödraskap är en samhälleligt 

högaktuell fråga, som grundar sig i ett faktiskt problem i samhället. Det 

bekräftas inte minst av statens involvering och uppmärksammelse av 

problemet. Detta visas genom initiativ till Statens medicinsk etiska råds 

(SMER) rapport Assisterad befruktning – etiska aspekter (SMER 2013:1) 

och Regeringens kommittédirektiv 2013:70 Utökade möjligheter till be-

handling av ofrivillig barnlöshet (dir 2013:70). 

1.3 Syfte och mål  

Framställningen syftar till att klargöra om rättstillämpningen vid er-

hållande av rättsligt föräldraskap till följd av surrogatarrangemang får oav-

siktliga konsekvenser beroende på ansökandes kön. Dessutom ska det be-

lysas vad som utgör grunden till att konsekvenserna uppstår. I de fall 

konsekvenserna är att anse som ett problem, ska grunden till problemets 

uppkomst fastställas, samt hur det bör beaktas och undvikas i framtiden. 

Därutöver är syftet att lyfta fram hur en alternativ lösning skulle kunna ut-

formas. 

                                                 
7
 Jonsson, Malm, Att planera ett barn, s. 141 

8
 NJA 2006 s. 505 



5 

 

 Ett mer generellt syfte är att bidra till en ökad insikt om behovet av 

specifik reglering avseende föräldraskap vid surrogatarrangemang, på ett 

hitintills oreglerat område. Målsättningen är att slutsatsen och fram-

ställningen i sin helhet, ska kunna fungera som ett underlag för vad som 

bör beaktas, vid arbetet med stiftande av en ny lag. Framställningen avser 

att presentera alternativa lösningar för att undvika eventuella oavsiktliga 

konsekvenser. Då den svenska lagstiftaren står inför att hantera ett 

oreglerat område, är en jämförelse med andra rättsordningar motiverad. 

Framställningen avser därmed att presentera hur den engelska lagstiftaren 

valt att reglera surrogatmödraskap.  

 Målet är att fastställa huruvida ojämlikheten i förfarandet är ett problem 

som behöver uppmärksammas vid utredning och lagstiftningsarbete rör-

ande surrogatarrangemang. Därför kan det tyckas uppenbart att uppsatsen 

främst riktar sig till lagstiftaren. Dock utesluter inte detta att både verk-

samma jurister och allmänheten som söker mer information rörande 

surrogatmödraskap ska kunna ta del av framställningen och tillgodogöra 

sig information om surrogatarrangemang utifrån svensk rätt. 

1.4 Frågeställning och rättsfrågan  

Framställningen grundar sig på att undersöka om tillgänglig reglering, på 

ett oreglerat område, leder till tillfredställande resultat. Problematiken rör 

adoptionsregleringens applicering på surrogatmödraskap i syfte att tilldela 

beställande parter rättsligt föräldraskap, samt den skillnad som uppstår i 

förfarandeprocessen beroende på om ansökande är man eller kvinna. Be-

ställande kvinnor behöver tillämpa traditionella adoptionsregler i situation-

er då män erbjuds möjlighet till styvbarnsadoption. Rättsfrågan är att 

undersöka om det tidigare angivna är ett faktiskt problem, huruvida 

situationen inte enbart är annorlunda för kvinnorna jämfört med männen, 

utan är om beställande kvinnors position är sämre än männens. Under för-

utsättning att rättstillämpningens följd är att anse som ett problem, ska 

undersökas vad som orsakar situationen samt påvisa hur den bör undvikas 

eller åtgärdas. Nedan presenteras frågeställningar som syftar till att nå 

fram till framställningens syfte och grundläggande rättsfråga: 
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- Är följderna av tillgänglig reglering avseende erhållande av rättsligt 

föräldraskap till följd av surrogatmödraskap, ett faktiskt problem? 

 

- Vad är det som ligger till grund för att konsekvenserna uppkommer? 

 

- Hur kan en alternativ lösning med syfte att undvika konsekvenserna se 

ut? 

1.5 Metod och Material  

Det valda ämnet grundar sig på bristen av en specifik lagstiftning och så-

ledes omfattar materialet annan aktuell lagstiftning och de andra tradition-

ella rättskällorna: lag, förarbeten, rättsfall samt doktrin, enligt den 

traditionella rättskällehierarkin. Arbetet är dock inte helt renodlat rätts-

vetenskapligt. SMER uttryckte i 2013:1 att det är viktigt att hålla isär be-

greppen juridiskt tillåtet och etiskt godtagbart. För att fastställa det första 

begreppet måste först det andra undersökas, något som inte tillåts göras 

utan analysering av icke-juridiska källor från andra discipliner.
9
 Däribland 

presenteras rena kunskapskällor såsom filosofiska och moraliska, och 

biomedicinska aspekter. Ett så kallat tvärvetenskapligt angreppsätt an-

vänds till syfte att nå en lösning genom ny förståelse av en komplicerad 

situation. Dessutom omfattar framställningen en deskriptiv del. Detta i 

syfte att beskriva tillgänglig reglering för att sedan applicera det på 

surrogatmödraskap. Framställningen aktualiserar även en komparativ del i 

syfte att jämföra tillvägagångssätt från det engelska rättssystemet, för ett 

hitintills oreglerat område. Valet att jämföra just dessa rättsystem med var-

andra, grundar sig på att engelsk rätt ligger relativt nära den svenska. 

 Målsättningen är att analysera rättskällorna på ett kritiskt sätt. Det är 

oundvikligt att framställningen intar ett feministiskt perspektiv, ett per-

spektiv som egentligen motiverade rättsfrågan i sig. Perspektivet tar inte 

sikte på surrogatarrangemangen i sig, utan på erhållandet av rättsligt 

föräldraskap till följd av surrogatarrangemang. 

 Det valda upplägget motiveras av att forma en stabil grund inför den 

kritiska analysen av rättsläget. Till följd av att rättsvetenskapliga texter 

                                                 
9
 SMER 2013:1, s.105 
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kräver att skrivandet är tätt sammanslutet med teori och metod, består 

metoden till stor del av skrivandeprocessen. Det leder till att hela fram-

ställningen genomsyras av en ständigt pågående analys. Trots detta av-

slutas framställningen med ett renodlat analysavsnitt, slutdiskussion, i 

vilken personliga åsikter framgår i en annan utsträckning. I sist nämnda 

avsnitt är det främst en problemorienterad metod som används. Syftet är 

att diskutera tidigare identifierade problem.   

1.6 Avgränsningar  

För att fullgöra framställningens syfte berörs främst rätt på svensk nation-

ell nivå, och internationella aspekter behandlas endast då de är av stor be-

tydelse för sammanhanget. Uppsatsen kommer dock beröra engelsk 

nationell rätt i jämförande syfte med avsikt att hitta alternativa lösningar 

tillämpliga i det svenska rättsystemet.  

 I syfte att verkligen specificera framställningens ämne kommer enbart 

omständigheter, rörande föräldraskap till följd av surrogatmödraskap be-

röras, det vill säga ett problem som är relevant oavsett eventuell framtida 

legalisering av surrogatmödraskap. Analysen präglas således minimalt av 

opinionens inställning avseende metoden och tar inte ställning angående 

eventuell legalisering. 

 Framställningen involverar surrogatarrangemang som sker trots att lag-

stiftningen antyder om ett förbud. Därtill belyses skillnaden mellan lag-

stiftningen och människors faktiska handlande. Uppsatsen berör arrange-

mang eller tillvägagångssätt som är tillgängliga utomlands och genom 

privata arrangemang och som inte alltid är förenliga med svensk lag-

stiftning.  

 Slutligen ska nämnas att framställningen tar upp samtliga möjliga 

sammansättningar av beställande parter, dock är den huvudsakliga ut-

gångspunkten kvinna och man, motiverat av att dessa är mest före-

kommande initiativtagarna till surrogatmödraskap.
10

 

                                                 
10

 Ekman, Varat och varan, s. 151 
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1.7 Kapiteldisposition 

Kapitel 2:  I detta kapitel presenteras surrogatmödraskap samt be-

hovet av en reglering avseende föräldraskap till följd av 

surrogatarrangemang. Dessutom belyses varför en sådan 

lag är av betydelse oavsett om metoden tillåts eller inte.   

 

Kapitel 3:  Föräldraskapet kan tyckas självklart, men genom surrogat-

mödraskap och andra reproduktionstekniker försvåras 

bilden. Kapitel 3 avser att klargöra föräldraskapets former, 

vikten av rättsligt föräldraskap, barnets bästa och utgångs-

punkten att tillskrivas två föräldrar. Fastställande av rätts-

ligt föräldraskap samt erhållande av föräldraskap, främst 

genom adoption, tas upp.  

 

Kapitel 4:  I detta kapitel kommer tillgänglig reglering avseende 

föräldraskap vid surrogatarrangemang presenteras. Det vill 

säga hur rätten ser ut på ett nästintill oreglerat område. 

Fortsättningsvis belyses vilka konsekvenser tillgänglig 

reglering ger upphov till, beroende på beställande parters 

olika konstellationer. Vidare fastställs vilka adoptions-

alternativ som är möjliga för de olika parterna. Dessutom 

jämförs alternativen med varandra, i syfte att fastställa om 

ett alternativ är mer fördelaktigt. Redogörelsen komplette-

ras med figurer för att underlätta förståelsen.  

 

Kapitel 5:  Kapitel 5 inleds med hur engelsk rätt generellt sett 

hanterar surrogatmödraskap i syfte att visa likheter med 

Sverige och SMER:s inställning till surrogatmödraskap. 

Fortsättningsvis fokuserar framställningen på aspekter av-

seende fastställande och erhållandet av rättsligt föräldra-

skap. Mer specifikt presenteras hur den engelska lag-

stiftaren valt en annan väg än adoption som metod för er-

hållande av rättsligt föräldraskap.  
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Kapitel 6:  Kapitel 6 utgör framställningens kärna. Genom en om-

fattande analys redogörs behovet av lagstiftning avseende 

surrogatmödraskap och att adoptionsreglerna leder till 

oönskade konsekvenser, dock att grunden därtill beror på 

utformningen av fastställande att moderskapet. Mot bak-

grunden av SMER:s villkor för en godtagbar form av 

surrogatmödraskap anges en alternativ lösning som in-

spirerats av engelsk rätt.  

 

Kapitel 7:  Det avslutande kapitlet syftar till att knyta ihop säcken. 

Slutsatser dras, med stöd i vad som framgått av fram-

ställningens tidigare avsnitt. Det konstateras vad som 

ligger till grund för de oönskade konsekvenserna som 

uppkommer vid erhållande av föräldraskap till följd av 

surrogatmödraskap och vad lagstiftaren bör beakta vid en 

ny lagstiftning och dess utredning.  
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2. Allmänt om surrogatmödraskap  

2.1 Surrogatmödraskapets struktur  

Surrogatmödraskap är ingen ny företeelse, även om dess förekommande 

ökat de senaste åren. Surrogatmödraskap innebär att en kvinna genomgår 

en graviditet och en förlossning för annans räkning, med den uttalade av-

sikten att efter födelsen överlämna barnet till beställande part. Att söka sig 

till surrogatmödraskap innebär för beställande part en möjlighet till ett eget 

genetiskt barn, oavsett om parten är oförmögen att bära och/eller att föda 

ett barn. Beställande parter kan vara; tvåkönade par, samkönade par mellan 

två kvinnor, samkönade par mellan två män, ensamstående kvinnor eller 

ensamstående män. Anledningen till att tvåkönade par söker sig till 

surrogatmödraskap grundar sig vanligen i ofrivillig barnlöshet. Oftast när 

dessa par använder metoden är kvinnan infertil, saknar livmoder eller kan 

av andra skäl inte genomgå en graviditet. Under förutsättning att kvinnans 

ägg är tjänliga för befruktning, kan de användas i surrogatarrangemanget. 

Om äggen däremot är otjänliga används extern äggdonator, vars ägg be-

fruktas med beställande mans spermier. Vanligen används åtminstone en 

av beställande parters könsceller, till följd av det tidigare angivna är det 

sannolikt att tro att det oftast är mannens.
11

 Ensamstående män eller män i 

samkönade relationer har av naturliga skäl inte biologisk möjlighet att bära 

fram ett barn. De är således hänvisade till adoption, vilket har visat sig 

vara ett alternativ med begränsad framgång.
12

 Således kvarstår surrogat-

mödraskap som alternativ för att bilda familj.
13

 Samkönade par mellan två 

kvinnor har möjlighet att skaffa barn genom andra metoder, till exempel 

insemination eller IVF. De kan därför anses vara mindre sannolika som 

beställande parter vid surrogatarrangemang. Däremot kan de inte helt ute-

slutas. Ensamstående kvinnor har idag ingen möjlighet att lagligt genomgå 

assisterad befruktning i Sverige. Även om frågan är under behandling 

genom beslut om lagförslag.
14

 Trots dessa förutsättningar är surrogat-

mödraskap inte ensamstående kvinnors förstahandsval för att bilda familj. 

                                                 
11

 Singer, Föräldraskap i rättslig belysning, s. 311 
12

 http://www.adoptionscentrum.se/sv/AC-Svarar/homosexuella1/, adoptionscentrum har i 

nuläget (2014) inget samarbete med länder som tar emot ansökningar från samkönade par 
13

 Socialstyrelsen, Så går det till att adoptera, s. 11 
14

 SMER 2013:1, s. 26 

http://www.adoptionscentrum.se/sv/AC-Svarar/homosexuella1/
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De innehar oftast möjligheten att genomgå ett havandeskap och kan så-

ledes vända sig utomlands för spermiedonation, alternativt anordna privata 

arrangemang och på så vis få ett genetiskt barn. Mot bakgrund av detta 

framgår det tydligt att surrogatarrangemang tar sig olika uttryck enbart be-

roende på sammansättningen av beställande parter. 

 Surrogatmödraskap är den enda assisterade befruktningsmetoden som 

kräver en långvarig involvering av tredje part.
15

 Den tredje parten riskerar 

både rent medicinsk och psykologisk ohälsa samt att drabbas av 

problematik rörande ansvarsfördelning.
16

 Surrogatmödraskap involverar 

ytterligare parter; beställande part/parter, surrogatmodern med hennes 

familj, eventuellt externa donatorer och det resulterande barnet.
17

 In-

volveringen framgår av Figur 1. 

 

Figur 1. Potentiellt involverande parter vid tillkomsten av ett barn genom surrogat-

mödraskap 

 Vid diskussion angående surrogatarrangemang är det viktigt att skilja 

på partiellt och fullständigt surrogatmödraskap och kommersiellt och al-

truistiskt. Vid partiellt surrogatmödraskap används surrogatmoderns egna 

ägg, således är hon dessutom att se som äggdonator och blir både biologisk 

                                                 
15

 SMER 2013:1, s. 154 
16

 Ibid., s. 166 f. 
17

 Ibid., s. 157 
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och genetisk förälder till det resulterande barnet.
 
Denna typ av arrange-

mang uppnås genom inseminationsbehandling alternativt privat in-

seminering. Ett annat alternativ är befruktning utanför kroppen. Surrogat-

modern genomgår IVF-behandling med könsceller från det beställande 

paret eller från en extern donator.
18

 Det befruktade embryot placeras i 

surrogatmodern, som enbart bär det resulterande barnet. Metoden kallas 

därför fullständigt surrogatmödraskap. Det som främst gör surrogat-

arrangemang kontroversiellt är de fall där surrogatmodern erbjuds er-

sättning. Detta kallas kommersiellt surrogatmödraskap och möter oftast 

större motsättning än vid surrogatarrangemang utan vinstgivning.
19

 Om er-

sättning utges enbart i reparativt syfte för att täcka graviditetsrelaterade 

kostnader kallas det altruistiskt surrogatmödraskap. Majoriteten av SMER 

anser att ett altruistiskt surrogatarrangemang under följande villkor, skulle 

vara en etiskt godtagbar form av assisterad befruktning; fullständigt 

surrogatmödraskap, att beställande part/parter bibehåller en nära relation 

till surrogatmodern, surrogatmodern bör tidigare genomgått födelse och ha 

egna barn samt att lämplighetsprövning utförs på samtliga inblandade.
20

   

 Surrogatmödraskap är en engagerande politisk fråga med flertalet 

argument både för och emot. För legalisering av arrangemangen talar sam-

könades och infertilas ökade möjligheter till att bilda familj, avancerad 

familjeplanering, samt argumentet om kvinnans rätt att bestämma över sin 

egen kropp. Motargumenten väcker bland annat frågor om exploatering av 

kvinnokroppen och köpslående med barn.
21

 Oavsett ställningstagande i 

diskussionen angående surrogatmödraskap bör uppmärksamhet riktas åt 

problematiken avseende arrangemangens följder, som blir aktuella oavsett 

reglering eller inte. 

2.2 Surrogatarrangemang i Sverige, oreglerat trots behov 

Lagstiftningen antyder att surrogatmödraskap är oönskat. Trots det kan det 

urskiljas en diskrepans mellan lagstiftningens mening och hur människor 

faktiskt handlar. Det har övervägts att osäkerheten kring surrogat-

                                                 
18

 Jönsson, Det förbjudna mödraskapet, s. 16 
19

 SMER 2013:1, s. 21 
20

 Ibid., s. 21 och s. 171 
21

 Ibid., s. 166 ff., (exploatering), SOU 1985:5, s. 10 och s. 50 (köpslående) 
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arrangemang skulle avskräcka människor från att använda metoden, men 

så tycks inte vara fallet.
22

 I Sverige är surrogatarrangemang inte tillåtet 

inom hälso- och sjukvården, fastän det saknas ett uttryckligt förbud.
23

 In-

semination är en förutsättning för partiellt surrogatmödraskap, såsom IVF-

behandling för fullständigt surrogatmödraskap.
24

 Enligt 7 kap. 3§ Lag 

(2006:351) om genetisk integritet m.m. (GenL) får hälso- och sjukvården 

enbart utföra IVF-behandling på en kvinna om hon är gift eller samboende 

och har partners samtycke. Regleringen förskriver att om ägget inte är 

kvinnans eget, ska det vara befruktat av hennes partners spermier.
25

 Det 

framgår dessutom av 8 kap. 5§ GenL att överträdelse av 7 kap. 3§ riskerar 

straffsanktion. Således skulle behandlingen enbart utföras då minst 

surrogatmoderns eller hennes partners könsceller används och partnern 

samtycker. Liknande förhållande föreligger avseende insemination. Enligt 

6 kap. 1-4§§ GenL krävs att kvinnan är gift eller sambo, innehar partners 

samtycke, genomgår lämplighetsprövning och dessutom kommer läkaren 

att välja lämplig spermadonator. Således förlorar beställande parter möjlig-

heten att på lagligt sätt i Sverige få en biologisk anknytning till det 

resulterande barnet. Lagregleringen resulterar således i att surrogat-

arrangemang inte är möjligt som legaliserad reproduktionsbehandling i 

Sverige. Det bekräftades i NJA 2006 s. 505 att surrogatmödraskap inte är 

en av de, enligt lag tillåtna assisterade befruktningsmetoderna.
26

 

 Att surrogatmödraskap inte har tillåtits har i Sverige sin grund i flertalet 

anledningar. En av dessa är att användandet en kvinna som medel i en 

annans barnlöshet har ansetts motstridigt i förhållande till människovärde-

principen.
27

 Surrogatmödraskap ansågs inte vara en etiskt försvarbar 

metod av assisterad befruktning.
28 

Detta var delvis grundat på riskerna som 

kan drabba såväl beställande part/parter, surrogatmodern och barnet.
29

 

                                                 
22

 Singer, Mater semper certa est?, s. 425  
23

 SMER 2013:1, s. 21 
24

 Jönsson, Det förbjudna mödraskapet, s. 43 
25

 7 kap. 3§ GenL 
26

 NJA 2006 s. 505 
27

 2h§ Hälso- och sjukvårdslag (1982:763) (HSL), den etiska plattformen, reglerar även 

behovs- och solidaritetsprincipen och kostnadseffektivitetsprincipen 
28

 Prop. 2001/02:89, s. 55 
29

 Dir 2013:70, s. 7 (se även SOU 1985:5, s. 50, Prop. 1987/88:16, s. 14, Prop. 

2001/02:89, s. 55,) 
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Dessutom saknar lagstiftningen hanteringsmöjlighet av surrogat-

arrangemang som utförts utomlands.
30

 

 Oavsett tidigare motiveringar för att surrogatarrangemang skulle förbli 

oreglerat, märks en attitydförändring i samhället och inte minst hos lag-

stiftaren. Detta genom SMER 2013:1, där rådet uttryckt att surrogatmödra-

skap kan vara etisk försvarbart. Dessutom behandlas frågan i pågående dir. 

2013:70 som avses vara klart till juni 2015, vilket är efter denna fram-

ställnings färdigställande. Kommittédirektivet beskriver vikten av att lag-

stiftningen följer samhällets utveckling och pekar särskilt på lagstiftning 

rörande föräldraskapet. Föräldraskapet är en viktig roll, inte bara för 

privatpersonen, men också för samhället. Därför är det av vikt att infertila 

och ofrivilligt barnlösa erbjuds möjligheter att bilda familj. Synen på 

familjebildning har förändrats och erhållandet av rättsligt föräldraskap be-

höver anpassas allteftersom nya tekniker att bilda familj utvecklas.
31

  

 Fastän surrogatmödraskap inte får tillämpas inom hälso- och sjuk-

vården, står inte personer villiga att anlita, eller att vara, surrogatmoder 

utan alternativ.
32

 Beställande part/parter har möjligheten att söka be-

handling avseende surrogatmödraskap utomlands, i länder som tillåter 

denna befruktningsmetod.  Detta kallas procreativ tourism, som på 

svenska översatts till reproduktionsturism.
33

 Trots det indirekta förbudet i 

svensk rätt, finns inget hinder mot privat inseminering i hemmet. Detta 

ledder till att barn tillkommer genom den i Sverige otillåtna metoden. 

Dessa riskerar att hamna i en otrygg situation, där det främsta problemet 

ligger i barnets och föräldrarnas rättsliga status.
34

 Under förutsättning att 

rättsläget är osäkert avseende vem som ska anses vara föräldrar vid 

surrogatarrangemang och hur ett sådant föräldraskap ska åstadkommas, 

riskerar barnen att drabbas. Detta motiverar att reglering avseende 

surrogatmödraskap är av betydelse oavsett om metoden accepteras eller 

inte.   

                                                 
30

 SMER 2013:1, s. 95 f. och s. 161 
31

 Ibid., s. 3 och s. 7 
32

 SMER 2013:1, s. 156 
33

 Saldeen, Faderskap – Moderskap - Föräldraskap, s. 237 
34

 SMER 2013:1, s. 23 och s. 161 
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  En uppenbar problematik med surrogatmödraskap och bristen på lag-

stiftning, är frågan om rättsligt föräldraskap. En ytterligare motivering för 

lagstiftaren att se till lagstiftningen angående surrogatmödraskap är att 

barn som tillkommit genom arrangemangen har rätt till samma förut-

sättningar som andra barn.
35

 Det vill säga en säker familjesituation. 

3. Allmänt om föräldraskapet 

3.1 Barnets bästa, däribland två föräldrar 

Barnets bästa genomsyrar såväl svensk som internationell rätt och ska vara 

utgångspunkten för beslut som rör barn.
36

 Singer beskriver att barnets 

bästa är en målsättning.
37

 Möjligen ska det tolkas som att principen ska 

tillgodoses så långt det är möjligt, men att det finns gränser för hur långt 

principen sträcker sig.  

 Vid fastställandet av rättsligt föräldraskap ska utgångspunkten fokusera 

kring vad som kan antas vara bäst för barnet.
38 

Angående föräldraskapets 

fastställande anammar Schiratzki ståndpunkten att utrymmet för att beakta 

ett individualiserat barns bästa är begränsat. Fastställandet av det korrekta 

fader- och moderskapet bör inte ske om det kan tänkas innebära men för 

barnet. Först då görs undantag, vilket skulle kunna ses som ett lågt ställt 

krav för att uppfylla barnets bästa.
39

  

 Att surrogatarrangemang aktualiserar en intresseavvägning mellan 

surrogatmodern och beställande part, får inte innebära att fokus flyttas från 

att barn inte är en rättighet.
40

 Samt att genomförandet av surrogat-

arrangemang i själva verket ska grundas på vad som ska anses vara bäst 

för barnet. SMER:s enhälliga ställningstagande i rapport 2013:1, anger att 

barn som kommit till genom surrogatmödraskap i utlandet ska ges samma 

förutsättningar som andra barn.
41 

Detta antyder att en reglering angående 

erhållandet av rättsligt föräldraskap och familjerättslig status vid surrogat-

                                                 
35

 SMER 2013:1, s. 175 
36

 Barnkonventionen, art. 3 
37

 Singer, Föräldraskap i rättslig belysning, s. 48 f. 
38

 SOU, 2007:3, s. 69 
39

 Schiratzki, Barnrättens Grunder, s. 51  
40

 Dir. 2013:70, s. 3 f. 
41

 SMER 2013:1, s. 175 
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mödraskap borde ses över. Rådet belyser också, vad som tidigare kon-

staterats i denna framställning, att problematiken rörande föräldraskap 

kommer att kvarstå oavsett hur en reglering av surrogatmödraskap kom-

mer utformas.  

 Dessutom bör rätten beakta den grundläggande värderingen om att ett 

barn, så långt det är möjligt har rätt till två föräldrar.
42

 Det framgår, om 

inte annat av ett helhetsintryck av formuleringen i 1, 4 och 6 kap. FB. 

Syftet med att etablera två rättsliga föräldrar för barnet, är att dessa anses 

utgöra ett skydd för att barnets rättigheter och intressen efterlevs och till-

godoses. Vidare tillförsäkrar föräldrarna barnet trygghet på en ekonomisk, 

social och rättslig nivå.
43

 Det rättsliga föräldraskapet har ett flertal funk-

tioner och är av nämnvärd betydelse. Utöver utgångspunkten att ett barn 

behöver två föräldrar för att tillförsäkra att dess intressen uppfylls, kvarstår 

fortfarande en idé om att ett barn behöver en faders- och en modersgestalt 

”för att ha de bästa förutsättningarna att växa upp under goda för-

hållanden”.
44

  

 Något som talar för att utgångspunkten, trots motargument, förlorat fot-

fäste i svensk lagstiftning är ensamståendes möjlighet till adoption, samt 

att beslut tagits rörande förslag angående deras tillgång till assisterad be-

fruktning.
45

 Frågan varför ett barn endast ska tillskrivas två föräldrar har 

ofta väckts och är inte ens en definitiv sanning i vissa rättsordningar.
46

 

Något som även har förespråkats på svenskt håll.
47

 Saldeen har upp-

märksammat att utgångspunkten med endast två föräldrar syftar på det 

rättsligt föräldraskapet. I och med dagens reproduktionstekniska möjlig-

heter är det tänkbart att ett barn har fler än två föräldrar, till exempel vid 

äggdonation. Äggdonatorn är barnets genetiska moder, den födande 

kvinnan är den biologiska, den födande kvinnans make är den rättsliga 

fadern. I syfte att dra exemplet ännu längre, kan barn även ha styv- och 

adoptivföräldrar, vilka fungerar som barnets sociala föräldrar.
48

 

                                                 
42

 Singer, Föräldraskap i rättslig belysning, s. 381  
43

 Ibid., s. 384 
44

 Jonsson, Malm, Att planera ett barn, s. 141 
45

 SMER 2013:1, s. 26 
46

 Saldeen, Faderskap – Moderskap - Föräldraskap, s. 244 (Nya Zeeland) 
47

 Ekman, Varat och varan, s. 139 
48

 Saldeen, Faderskap – Moderskap - Föräldraskap, s. 244   
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 Moderskap har tidigare varit en självklarhet, den som föder ett barn är 

dess moder. Genom utvecklingen av reproduktionstekniker har denna 

självklarhet blivit allt mer dimmig och i större utsträckning börjat likna 

faderskapet i komplexitet. Även föräldraskapsdefinitionen har, som visats 

ovan, utvecklats och fått fler nyanser och betydelser. 

3.2 Olika former av föräldraskap 

FB anger inte någon närmare definition av föräldraskapet, annat än sär-

skillnad mellan biologiskt föräldraskap och adoptivföräldrar. Föräldraskap 

är en bred term med flertalet tolkningsmöjligheter. Avsikten med detta av-

snitt är att klargöra de olika formerna och framhäva de som är relevanta 

för surrogatarrangemang. 

 Social förälder är den som utövar vårdnadsansvar över barnet, vilket i 

de flesta fall utförs av rättsliga föräldrar, men ibland av styvföräldrar.
49

 

Det faktum att styvföräldrar blivit allt vanligare har påverkat lagstiftningen 

angående hur föräldraskapet ska behandlas, vid till exempel adoption. Med 

andra ord är den sociala föräldern den person som fungerar som förälder i 

praktiken.
50

 Det sociala föräldraskapet får sällan betydelse för det rättsliga 

föräldraskapet, förutom i adoptionssammanhang. När ett barn vuxit upp 

och vårdats av en person, anses den som social förälder, vilket utgör en 

omständighet som talar för att adoption ska medges.
51 

Vid adoption och 

donation av könsceller förlorar det genetiska bandet sin betydelse, istället 

beror föräldraskapet på fostran och vårdnad.
52

  

 Rättsligt föräldraskap syftar på den person som registrerats som barnets 

förälder.
53

 Erhållande av rättsligt föräldraskap vid adoption och spermie- 

och äggdonation grundas främst på samlevnadsform och samtycke.
54

 Av 

SOU 2007:3 framgår att synen på det rättsliga föräldraskapet förändrats. 

Den genetiska kopplingen har fått större betydelse genom utvecklade 

tekniker att säkerställa faderskapet och den samhälleliga bilden av kärn-

familjen som norm har bleknat. Detta leder till en mer liberal bild av vem 

                                                 
49

 Singer, Föräldraskap i rättslig belysning, s. 43 
50

 SMER 2013:1, s. 47 
51

 Singer, Föräldraskap i rättslig belysning, s. 43  
52

 SMER 2013:1, s. 35 
53

 Ibid., s. 47 
54

 Ibid., s. 36 
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som kan bilda familj och bli rättslig förälder.
55

 Reglerna i FB avser att 

säkerställa barnets intressen genom att fastslå dess rättsliga föräldrar. En 

rättslig förälder, även kallad juridisk förälder, är registrerad som barnets 

förälder och bär ansvaret för att barnets intressen efterlevs och tillgodoses. 

Föräldraskapet innebär ett ansvar gentemot barnet, däribland att få känne-

dom om sitt genetiska ursprung, samt rätt till försörjning och omsorg.
56 

 

 Biologisk förälder har varit grunden för rättsligt föräldraskap inom 

svensk rätt.
57 

Den som genomgår ett havandeskap och föder ett barn där 

det befruktade ägget härstammar från en annan kvinna, anses som barnets 

biologiska förälder. Kvinnan som föder barnet blir per automatik barnets 

rättsliga förälder.
58

 Biologiskt föräldraskap avseende faderskap syftar till 

att barnet tillkommit genom befruktning med den mannens könsceller. Av-

seende faderskap kan någon särskillnad mellan genetisk och biologisk i 

dagsläget inte dras. 

 Samhällets bild av familjesammansättningar och föräldraskap har stän-

digt förändrats.
59

 Den genetiska anknytningen mellan förälder och barn, 

har fått allt större vikt i och med utökade tekniska metoder att fastställa 

den genetiska statusen.
60

 Genetisk förälder innebär att dennes könsceller 

utgjort en del av det befruktade embryot. Det som i dagligt tal beskrivs 

som en biologisk förälder syftar vanligtvis på att föräldern har en genetisk 

anknytning till barnet. Möjligtvis används de båda begreppen mer eller 

mindre synonymt till följd av att termerna har samma innebörd vid fader-

skap. Distinktionen är däremot viktig för moderskapet, särskilt vid 

surrogatmödraskap. Den genetiska anknytningen beror av könscellerna, 

således är en äggdonator att anse som genetisk förälder. Medan en 

surrogatmoder, som låtit ett befruktat embryo placeras i henne och enbart 

bär barnet, är att anse som den biologiska modern. Skillnaden mellan be-

greppen och terminologin bekräftas av direktivet 2013:70, där det 

konstaterades att surrogatmodern inte har en genetisk anknytning vid full-
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ständigt surrogatmödraskap, men dock biologisk.
61

 Denna distinktion får 

betydelse, inte minst sedan tillåtelsen av spermie- och äggdonation, främst 

vid surrogatarrangemang.
62

  

3.3 Är rättsligt föräldraskap av betydelse? 

Rättsligt föräldraskap är en juridisk konstruktion av föräldraskap, där en 

person förklaras som barnets förälder genom en rättsligt bindande 

registrering (moderskap), presumtion, bekräftelse, dom (faderskap) eller 

adoption. Denna åtgärd ger upphov till såväl rättigheter som skyldigheter 

för den rättsliga föräldern.
63

 Föräldraskapet har tre primära funktioner. 

Först att uppfylla barnets rätt till familjerättslig status och dess trygghet 

genom hemmahörande i en familj. Den andra funktionen är att tillförsäkra 

barnets rätt till kännedom om sitt genetiska ursprung, vilket aktualiseras i 

de fall genetiska föräldrar inte erhållit rättsligt föräldraskap.
64

  Tredje 

syftet är att tilldela någon ett rättsligt ansvar över barnet, vad gäller om-

sorg och försörjning.
 
Föräldraskapet omfattar dessutom behörighet att 

medverka i samtliga beslut rörande barnet. Dessutom underlättar statusen 

som rättslig förälder hanteringen av frågor angående vårdnad, boende och 

umgänge och får avsevärd betydelse för underhållsskyldighet och arvs-

rätt.
65

 

 Det rättsliga föräldraskapet syftar till att ansvara för barnets intressen 

och ge uttryck för vem som har det yttersta ansvaret för föräldra-

funktionen. Singer beskriver det rättsliga föräldrabegreppet som en paket-

lösning, genom det kan barnets alla intressen antas tillgodosedda.
66

 I 

engelsk rätt kallas det parental responsibility. Den svenska översättningen 

skulle vara föräldraansvar, vilken oftast beskrivs som ett vårdnadsansvar.
67

 

Om möjligheten att erhålla rättsligt föräldraskap är begränsad, processen 

omotiverat krävande eller på annat sätt otillgänglig, riskerar barn att växa 

upp med enbart en eller helt utan etablerade föräldrar. En situation som är 

helt klart oförenlig med barnets bästa. Således kan konstateras att rättsligt 
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föräldraskap är av stor betydelse. Erhållandet av status som rättslig för-

älder direkt vid barnets födelse är önskvärt, inte enbart för barnet bästa, 

utan även för förälderns medbestämmanderätt i beslut rörande barnet. Det 

angivna är av betydelse vid surrogatarrangemang. Beställande parter vid 

surrogatmödraskap har ingen medbestämmanderätt över barnet. Däremot 

innehar surrogatmodern, i rollen som rättslig förälder, detta fram tills det 

att barnet överlämnats och föräldraansvaret övergått.   

 Hela 6 kap. FB omfattar vårdnad, boende och umgänge vad gäller barn, 

samt understryker barnets rätt till två föräldrar i den mån det är möjligt. 

Barnets bästa ska, som tidigare angivits, vara grunden för beslut rörande 

vårdnaden, boende och umgänge. Vid sådan bedömning bör särskilt fokus 

ligga på eventuell risk att barnet far illa och barnets behov av nära kontakt 

med båda sina föräldrar.
68

 Däremot ger inte regleringen någon antydan om 

vem som ska anses som förälder i det sammanhanget. Mot denna bakgrund 

framgår varför beställande part har ett intresse att så tidigt som möjligt till-

delas ett föräldraansvar. 

3.4 Fastställande av rättsligt föräldraskap 

3.4.1 Fastställande av moderskap 

Grunden för fastställande av moderskap i juridisk mening, både i Sverige 

och internationellt, ligger i en så kallad moderskapspresumtion. Mater 

semper certa est betyder att det alltid är säkert vem som är modern. 

Principen stödjer sig på uttrycket mater est quam gestatio demonstrat det 

vill säga födandet visar modern.
69

 Detta leder till att moderskapet för en 

kvinna som burit ett barn ska således inte kunna ifrågasättas.
70

 Presumtion-

en om att en kvinna som föder ett barn är dess moder, uppfattades som så 

given och okränkbar att den inte reglerades i svensk rätt, förrän 

legaliseringen av äggdonation trädde i kraft.
71

 Stoll har ifrågasatt varför 

lagstiftarens valt att reglera moderskapspresumtionen vid äggdonation, om 

presumtionen ska förstås som uppenbar.
72
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 Utvecklingen inom assisterad befruktning leder till att tidigare 

okomplicerade och grundläggande förhållanden, blir mer diffusa. För 

första gången kan det i svensk rätt talas om fastställande av moderskap. 

Detta stöter på svårigheter vid donation av könsceller. Äggdonation 

aktualiserar frågan huruvida genetiken eller biologin ska få betydelse för 

det rättsliga moderskapet.
73

 Lagstiftaren valde att likställa äggdonation 

med spermiedonation och fria äggdonatorn från rättsverkningar som följer 

av ett föräldraskap.
74

 Det kan möjligen argumenteras att dessa parter inte 

kan likställas, utan att lagstiftarens enbart valt att donatorer ska påverkas 

av samma följder oavsett kön. I förarbetet till regleringen av moderskaps-

presumtionen framgår att lagstiftarens syfte var att ”undanröja varje tvivel 

på denna punkt genom att ge företrädelse åt den födande kvinnan”.
75

 

Regleringen avser assisterad befruktning genom äggdonation och för-

tydligar den födande kvinnans roll som moder (biologisk och rättslig), 

oavsett avsaknaden av genetisk anknytning till det resulterande barnet.
76

 

Dessutom konstaterade lagstiftaren att något behov av en allmän 

moderskapsbestämmelse inte fanns. Arbetet resulterade i bestämmelsen 

FB 1 kap., 7§, ”Om en kvinna föder ett barn som tillkommit genom att ett 

ägg från en annan kvinna efter befruktning utanför kroppen har förts in i 

hennes kropp, skall hon anses som barnets moder”. Trots att be-

stämmelsen främst avser äggdonation, blir den gällande även på surrogat-

arrangemang. Presumtionen kan dessutom anses verka som ett hinder mot 

surrogatarrangemang och avskräcka personer från att utnyttja metoden. 

Detta i och med att moderskapspresumtionen fastställer surrogatmodern 

som rättslig förälder, istället för den beställande kvinnan.
77

 Äggdonatorn 

får antas inte drabbas negativt av presumtionen då denna saknar avsikten 

och viljan att bli rättslig förälder.   

3.4.2 Fastställande av faderskap 

Faderskapet har tidigare varit den del av föräldraskapet som framstått som 

osäkert och gett upphov till särskilt utredningsbehov. Utgångspunkt för 
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faderskapet är 1 kap. 1§ FB som innebär en faderskapspresumtion, pater 

est quem nuptiae demonstrant, vilket betyder fader är den som äktenskapet 

visar (äktenskapspresumtion).
78

 Den man som är gift med en kvinna som 

föder ett barn, ska anses som fader till barnet. Lagen ger dock utrymme för 

eventuella avvikelser, till följd av osannolikhet, arvsanlag alternativt till-

kommen före äktenskapet. I sådana fall fastställs faderskapet genom be-

kräftelse eller dom enligt 1 kap. 3§ FB.  

 Under förutsättning att kvinnan inte ingått äktenskap ska faderskapet 

således fastställas genom bekräftelse eller dom. Bekräftelse av faderskapet 

måste uppfylla särskilda formkrav i enlighet med 1 kap. 4§ FB. 

Faderskapspresumtionen hävs om någon annan man bekräftas faderskapet 

och denna bekräftelse godtas av barnets moder, mannen i äktenskapet och 

Socialnämnden (1 kap. 2§ 2 st FB jämfört med 1 kap. 4§ FB).
79

  

 Socialnämndens funktion är att enbart godkänna om det kan antas att 

mannen är far till barnet. Nämnden är skyldig till ett materiellt riktigt av-

förande, det vill säga att det genetiska föräldraskapet överensstämmer med 

det rättsliga. För att uppnå det resultatet krävs ibland att en genetisk under-

sökning utförs.
80

 I och med ökade möjligheter att fastställa genetisk an-

knytning har det rättsliga faderskapet kommit att bli lättare att fastställa.  

När rätten fastställer faderskapet genom dom ska det vara genetiskt fast-

slaget att mannen är barnets fader, alternativt ska det vara utrett att mannen 

haft samlag med den födande kvinnan inom aktuell tidsperiod, 1 kap. 5§ 

FB. Av bestämmelsens andra stycke framgår att dom inte kan fastställa 

faderskapet för en man som agerat spermiedonator i enlighet med 6-7 kap. 

GenL. Har inseminationen skett utomlands eller privat och därmed inte 

omfattas av GenL, kan däremot faderskapet för donatorn fastställas genom 

dom, om faderskapet inte annars presumerats eller bekräftats. Spermie-

donationer som sker utanför bestämmelserna i GenL innebär att donatorn 

kan bekräfta sitt faderskap enligt 1 kap. 4§ FB. 

 Fastställande av faderskap till följd av assisterad befruktning ter sig 

annorlunda jämfört med befruktning genom samlag, då det grundas främst 
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på samtycke. Avseende insemination av gift eller samboende kvinna som 

har samtycke från maken eller partnern, gäller presumtionsregeln, enligt 

1 kap. 6§ FB. För faderskap av detta slag saknar det betydelse vems köns-

celler som resulterat i barnets tillkomst.
81

 Om den assisterade be-

fruktningen skett genom IVF-behandling av gift eller samboende kvinna 

som innehaft samtycke, gäller samma regler som vid insemination.
82

 Det 

gäller oavsett om behandlingen genomgåtts utomlands eller inte.
83

 

3.4.3 Fastställande av föräldraskap 

Detta avsnitt syftar till att förtydliga situationen som uppkommer avseende 

föräldraskap i samkönade relationer. En partner till en man med genetisk 

anknytning till ett barn, kan inte fastställas som barnets rättsliga förälder 

vid födelsen eftersom den födande kvinnan alltid är en av två möjliga 

rättsliga föräldrar. För en kvinnlig partner till en biologisk moder, som 

genomgått assisterad befruktning i enlighet med 6 kap. GenL, finns 

möjlighet att fastställas som barnets förälder, 1 kap. 9§ FB. Trots att den 

kvinnliga partnern presumeras vara förälder i de fall hon samtyckt till be-

handlingen måste presumtionen därtill intygas genom bekräftelse eller 

dom. Det framgår av 1 kap. 3§ FB att faderskap över ett barn inte ska fast-

ställas under omständigheten att en kvinna ämnar fullfölja rollen som för-

älder. 

 I de fall en kvinna mottagit assisterad befruktningsbehandling utom-

lands eller ingår ett privat arrangemang, finns inte möjligheten att fastställa 

en samkönad partner som förälder. Istället ska barnets fader, i den mån det 

är möjligt fastställas.  

3.5 Erhållande av rättsligt föräldraskap 

3.5.1 Erhållande av rättsligt föräldraskap för moder, fader, förälder 

I de fall någon inte fastställts som barnets rättsliga förälder direkt vid barn-

ets födelse, finns möjlighet att i efterhand erhålla rättsligt föräldraskap. 

Genom att adoptera ett barn från dess ursprungliga föräldrar övergår där-

med föräldraansvaret till de ansökande föräldrarna. Detta kräver naturligt-
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vis att barnets ursprungliga rättsliga föräldrar samtycker därtill. Först då 

upphävs de tidigare föräldrarnas rättigheter och den ansökande kvinnan 

eller mannen erhåller rättsligt föräldraskap.  

 Det bör poängteras att erhållandeförfarandet avseende rättsligt föräldra-

skap och adoptionsreglerna presenteras utifrån ett över- och underordnat 

perspektiv. Detta syftar till att påvisa att adoption inte nödvändigtvis bör 

likställas med erhållande av rättsligt föräldraskap utan utgör en metod där-

till. (Se avsnitt 5.2 Föräldraskapet enligt HFEA). 

3.5.2 Erhållande av rättsligt föräldraskap med hjälp av adoptions-

reglering  

I syfte att erhålla rättsligt föräldraskap används adoption vilket regleras av 

bestämmelserna i 4 kap. FB. Regleringarna avser hantering av adoptions-

ansökningar vid svensk domstol. Adoption är ett rättsinstitut som resulterar 

i att föräldraansvaret i rättslig mening övergår från de ursprungliga för-

äldrarna till de blivande adoptivföräldrarna.
84

 För att en adoptionsansökan 

ska beviljas krävs att ett antal kriterier är uppfyllda. Den mest grund-

läggande förutsättningen för en adoption är att rätten prövar adoptionens 

lämplighet.
85

 Den prövningen syftar till att utreda huruvida adoption är till 

fördel för barnet
86

 samt om de adopterande parterna har viljan att fostra 

barnet alternativt har fostrat barnet, 4 kap. 6§ FB. Viljan att bli social för-

älder och att åtaga det rättsliga föräldraskapet får stor betydelse vid 

adoptionsprövningen. Det får betydelse för adoptionen på samma vis som 

den biologiska kopplingen har betydelse för fastställande av föräldra-

skapet. Dessa grunder har kommit att likställas allt mer.
87

 Viljekriteriet be-

kräftar att adoption syftar till att skapa ett varaktigt familjeförhållande, 

vilket också Sverne, Arvill och Svensson beskriver som viktigt.
88

 

 Samtycke är av avgörande betydelse vid alla former av adoption. Det 

framgår av 4 kap. 5a§ FB, att modern till barnet ska ha givits tid att åter-
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hämta sig i 6 veckor efter nedkomsten innan samtycke hämtas.
89 

Däremot 

ska enbart samtycke hämtas från den som har del i vårdnaden av barnet. 

Detta samtycke har i rättspraxis bekräftats som ovillkorligt och utgör ett 

krav vid tidpunkten då ansökan ska prövas.
90

 Trots bestämmelsen ska för-

älder som inte innehar vårdnaden höras.
91

 Normalt sett medges inte 

adoptionsansökningar i de fall fadern eller modern motsätter sig genom-

förandet, men bedömningen ska ske med utgångspunkten i barnets fördel 

och således utgör inte motsättningar från föräldrar utan vårdnadsansvar, ett 

faktiskt hinder.
92

 Ett samtycke ska gälla generellt, föräldrar har inte 

möjligheten att motsätta sig att en specifik person adopterar barnet.
93

 

 Som tidigare nämnts är utgångspunkten att varje barn ska tillförsäkras 

två föräldrar så långt det är möjligt, så är även fallet vid adoption. Följ-

aktligen har inte uppfattningen förlorat sin aktualitet.
94

 Däremot är 

adoption tillgängligt för ensamstående 4 kap. 1§ FB, även om det är kraft-

igt begränsat.
95

 Regleringen anger att gifta har möjlighet att adoptera, dock 

enbart gemensamt enligt 4 kap. 3§ FB. Detta gäller med undantag för 

styvbarnsadoption. Det samma gäller sedan 2003 även för samkönade 

makar.
96

 Styvbarnsadoption innebär ett avsteg från regeln om att makar 

måste adoptera tillsammans och utgör den mest förekommande formen av 

nationella adoptioner. Adoptionsformen innebär att den ena maken i äkten-

skap adopterar den andras barn.
97

 Styvbarnsadoption har utformats för att 

medverka till att barnet tillförskrivs två föräldrar och poängterar därmed 

vikten av utgångspunkten.
98

 Ursprungligen syftade styvbarnsadoption till 

att rättsligt bekräfta barnets familjesituation.
99

 Samt att åstadkomma 

överensstämmelse mellan det sociala föräldraskapet och det rättsliga.
100
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 Vid nationell adoption, däribland styvbarnsadoptioner, bedöms motivet 

bakom adoptionen samt barnets behov av ökad juridisk trygghet (säker-

ställandet av familjerättslig status). Vidare utreds sökandes relation till 

barnet, barnets inställning, sökandes relation till föräldern som barnet bor 

med, andra förälderns inställning och barnets relation till denna. När-

ståendes inställningar hämtas (från till exempel blivande syskon). Slutligen 

bedöms sökandes lämplighet som förälder. Det sistnämnda genomförs med 

vägledning av 6 kap. 12§ Socialtjänstlagen (2001:453) (SoL).
101

 All 

information samlas in från registerutdrag, barnets boendeförälder, barnet 

och sökande själv.
102

  

 Internationella, traditionella adoptioner regleras utöver FB och SoL 

även av Lag (1971:796) om internationella rättsförhållanden rörande 

adoption. Vid ansökan om traditionell adoption behöver parterna få ett 

medgivande från Socialnämnden. De ansökande parterna behöver genom-

gå en föräldrautbildning och godkännas av en omfattande lämplighets-

prövning för att erhålla medgivandet.
103

 Medgivande från Socialnämnden 

grundas på ansökandes deltagande i föräldrautbildningen och utgången av 

lämplighetsprövningen. Prövning berör ansökandes ålder, hälsotillstånd, 

personliga egenskaper, sociala nätverk och kunskap om barnet.
104

 Social-

nämndens medgivande är giltigt i två år och måste sedan förnyas.
105

 För-

farandet avseende traditionella adoptioner regleras i 6 kap 12-16§§ SoL. 

Även efter att barnet anlänt till adoptivföräldrarna kan hembesök av 

Socialtjänsten förekomma. Dessutom kan det förekomma att länder efter 

att adoptionen genomförts kräver uppföljningsrapporter, vilket inte be-

höver vara något negativt i sig.
106

 Däremot är det ytterligare en aspekt som 

skiljer traditionell adoption från styvbarnsadoption. Vid internationella 

adoptioner, hålls det mottagande landet ansvarigt för att de blivande för-

äldrarna är lämpliga och förberedda.
107

 Därmed utförs grundläggande kon-
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troller av blivande adoptivföräldrar, för att på så sätt säkra att barnet kom-

mer till en säker familj.
108

  

 En sammanvägning av internationella adoptioners krav, ansökandes 

personliga egenskaper, hembesök, uppföljningsrapporter och mottagar-

landets uttalade ansvar ger intryck av adoptionsformens komplexitet. I 

synnerhet i jämförelse med den nationella styvbarnsadoptionen. Styvbarns-

adoption rör en situation då barnet ofta redan har en relation till, alternativt 

bor med, blivande adoptivförälder och adoptionens genomförande leder 

inte till en avsevärd förändring rent praktiskt. Rättens beviljande av en så-

dan adoption innebär främst en juridisk skillnad. Möjligen är detta en av 

anledningarna till varför den traditionella adoptionsprocessen är mer om-

fattande och krävande. Det förklarar inte varför samma lämplighetskrav 

inte ställs till alla som agerar föräldrar, men det klargör eventuellt 

adoptionsformernas skillnad. Det bör nämnas att diskussion rörande 

stärkande av barnets perspektiv vid adoptioner. En sådan ändring av 

adoptionsreglerna i FB skulle leda till att adoptionsförfarandet försvårades 

och möjligen innebära adoptionsformernas skillnader jämnas ut.
109

 

4. Föräldraskap vid surrogatmödraskap 

4.1 Tillämplig reglering 

Enligt vad som framgått av avsnitt 3.4 och 3.5 föreligger flertalet möjlig-

heter till fastställande och erhållande av rättsligt föräldraskap. I följande 

avsnitt ska redogöras vad gällande rätt avseende föräldraskap får för be-

tydelse vid surrogatarrangemang. Surrogatmödraskap är, så när som på 

förbud för sjukvården att bistå med assisterad befruktning för detta syfte, 

oreglerat i svensk rätt. Bristen på reglering gäller även erhållande av 

föräldraskap till följd av surrogatarrangemang.  

 Personer som blivit föräldrar genom surrogatarrangemang står inför en 

lång och osäker process för att erhålla rättsligt föräldraskap. Möjligen le-

der osäkerheten till att personer avstår att söka rättsligt föräldraskap och 

barnet riskerar att växa upp utan etablerade föräldrar. Om föräldraskap inte 
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fastställts och adoptionsprocessen inte genomförts föreligger inte några 

rättsverkningar kopplade mellan barnet och det sociala föräldrarna, såsom 

arvsrätt och underhållsskyldighet.
110

 Därför är det av betydelse för barnet 

att adoptionen genomförs, för att säkra dess familjerättsliga situation.  

 I brist på specifik reglering avseende föräldraskap till följd av surrogat-

arrangemang används adoptionsreglerna i 4 kap. FB.
111

 Något som möjlig-

en uppfattats som naturligt, i och med att rättstillämparen beskrivit 

surrogatmödraskap som en ny form av adoption, från att det först 

diskuterades i svensk rätt.
112

 Beställande part som inte fastställts som för-

äldrar vid barnets födelse, kan i efterhand erhålla rättsligt föräldraskap 

genom adoption.  

4.2 Fastställande av rättsligt föräldraskap vid surrogatarrangemang  

Följande avsnitt syftar till presentera de allmänna adoptionsreglerna 

applicerade på surrogatarrangemang och belysa problem som tillgänglig 

reglering resulterar i.  

 Oavsett om en beställande kvinna i ett surrogatarrangemang låtit be-

frukta sitt eget, surrogatmoderns eller extern donators ägg, kommer hon 

inte fastställas som rättslig moder direkt vid barnets födelse. Detta beror på 

att moderskapet baseras på den biologiska anknytningen och inte den 

genetiska.
113

 Efter att moderskapspresumtionen lagfästs, i och med ägg-

donationens tillåtelse, syftar regleringen till att skydda kvinnan som föder 

barnet och hennes rätt att behålla barnet hon burit. Det resulterar i att 

surrogatmodern i alla sammanhang kommer att vara barnets rättsliga för-

älder. Det framgår indirekt av förarbetena angående moderskaps-

presumtionen, att den använts som ett sätt att markera motstånd mot 

surrogatmödraskap, sett till den utformningen presumtionen slutligen 

fick.
114

 Därmed kan konstateras att en beställande kvinna aldrig kan fast-

ställas som det resulterande barnets rättsliga moder. Det samma gäller för 

externa äggdonatorer. Någon särskild reglering för att frigöra äggdonator 

från det rättsliga ansvaret som följer av ett moderskap behövs inte, då 

                                                 
110

 Socialstyrelsen, Så går det till att adoptera, s. 10 
111

 NJA 2006 s. 505 
112

 SOU 1985:5, s. 33 
113

 1 kap. 7§ FB 
114

 Prop 2001/02:89, s. 55 



29 

 

moderskapet aldrig aktualiseras för henne. Detta skiljer sig från spermie-

donatorer, som under vissa omständigheter kan tillskrivas skyldigheter till 

följd av faderskap, se 1 kap. 5§ 2 st FB. Extern äggdonator saknar möjlig-

het att fastställas som rättslig moder på samma grund som beställande 

kvinna, trots de skilda motiven och avsikterna.  

 Gällande faderskapet, som presenterats tidigare, finns flera alternativ till 

vem som anses som rättslig förälder. Först ut är surrogatmoderns make 

eller partner. Denna presumeras att vara det resulterande barnets fader i 

och med äktenskapspresumtion eller samtycke. I fall då surrogatmodern 

lever med en kvinna kan däremot inte denna erhålla föräldraskap.
115

 Det 

andra alternativet är utifall den beställande mannen innehar en genetisk 

koppling till barnet och bekräftar sitt faderskap. Under förutsättning att 

surrogatmodern samt hennes make godkänner bekräftelsen, hävs 

presumtionen gentemot surrogatmoderns make och den beställande 

mannen fastställs som fader.
116

 Det angivna förtydligas av Figur 2. 

 

 

Figur 2. En överblick av parters möjlighet att fastställas som rättslig förälder vid surrogat-

mödraskap, under förutsättning att beställande man har genetisk koppling till det 

resulterande barnet 

 Surrogatmödraskap är inte förenligt med GenL, således bör noteras att 

extern donator inte skyddas från rättsverkningar som följer föräldraskap.  

Även om användandet av en spermiedonator skulle vara ovanligt, kan 

situationen inte uteslutas. En sådan situation leder till möjlighet för extern 
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spermiedonator att bekräfta faderskapet och därmed utesluta en beställande 

man utan genetisk anknytning till det resulterande barnet.
117

 Bekräftelsen 

är dock avhängigt surrogatmoderns och eventuell makes samtycke, vilket 

visas i Figur 3. 

 

Figur 3. En överblick av parters möjlighet att fastställas som rättslig förälder vid surrogat-

mödraskap, vid användande av extern spermiedonator 

 I de fall den beställande kvinnans eget ägg befruktas av extern spermie-

donator för att sedan placeras i surrogatmodern, blir den sistnämnda bio-

logisk och rättslig moder medan beställande kvinna saknar möjlighet att 

hävda moderskap. Istället presumeras surrogatmoderns eventuella make 

som rättslig förälder, trots att denna saknar biologisk/genetisk anknytning 

till det resulterande barnet. Detta förutsatt att den externa donatorn inte har 

vilja att bli rättslig förälder. Följaktligen är äktenskapspresumtionens ställ-

ning starkare än den beställande kvinnans genetiska anknytning samt 

hennes vilja att vara rättslig förälder. En möjlighet i en sådan situation 

skulle vara att istället erkänna den biologiska och den genetiska modern 

som barnets rättsliga föräldrar, med motivering att dessa kan anses ha 

starkast anknytning till barnets tillkomst. Avsikten med arrangemanget och 

viljan att fostra barnet talar till beställande kvinnas fördel samt med 

motiveringen att erkännande av den genetiska modern som förälder skulle 

leda till att barnets kännedom om sitt ursprung skulle tryggas.
118

 Möjligen 

presumeras maken till följd av ett traditionellt tankesätt, grundat i utgångs-
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 I och med att surrogatmödraskap inte är legaliserat i Sverige, förutsätts att 

spermiedonation skett utom GenL:s bestämmelser 
118

 I och med att två kvinnor av biologiska skäl inte ensamma kan avla ett barn, kan det 

antas väcka frågor för barnet, som därigenom) tryggas att få kännedom om sin tillkomst 



31 

 

punkten att ett barn ska tillskrivas inte bara två föräldrar, utan mer 

specifikt en moder och en fader Ett sådant erkännande skulle vara för-

enlighet med principen om barnets bästa och dessutom uppfylla utgångs-

punkten om två föräldrar. 

 Skyddet som moderskapspresumtionen ger surrogatmodern är inte att se 

som okränkbart, utan barnet kan senare adopteras bort eller omhändertas. 

Däremot utgör presumtionen ett säkert skydd avseende surrogatmoderns 

eventuella ånger. För de surrogatmödrar som ångrar sig skulle presumtion-

en utgöra ett betryggande skydd.
119

 Detta leder dessvärre till att surrogat-

arrangemang blir ett osäkert avtal, i synnerhet för den/de beställande part-

en/parterna. 

4.3 Erhållande av föräldraskap till följd av surrogatarrangemang genom 

adoptionsbestämmelserna 

Beställande parter som önskar att bli rättsliga föräldrar över barn som till-

kommit genom surrogatmödraskap kan använda adoptionsinstitutet. In-

ledningsvis kan konstateras att surrogatmodern och hennes eventuella 

make antas sakna vilja att erhålla rättsligt föräldrastatus i och med att de 

tilldelas rollen ursprungligen. Om surrogatmodern skulle ångra delaktighet 

i surrogatarrangemanget kan hon avstå från att överlämna barnet. Vid 

surrogatarrangemang är det vanligt att någon av de beställande parterna 

har en genetisk anknytning till det resulterande barnet. Under den förut-

sättningen kan åtminstone en beställande part till barn som tillkommit 

genom surrogatmödraskap utomlands, enbart få status som rättslig förälder 

genom adoption.
120

 Figur 4 visar att beställande kvinna, oavsett genetisk 

anknytning till resulterande barn måste erhålla önskad status som rättslig 

förälder genom adoption. 
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Figur 4. Adoptionsprocess för beställande kvinna, när beställande mannen fastställt som 

rättslig fader. 

 Erhållandet av rättsligt moderskap sker antingen genom styvbarns-

adoption eller genom traditionell adoption. Detta till följd av att hennes 

genetiska koppling inte erkänns som grund för rättsligt föräldraskap. Så-

som Figur 4 visar beror de olika adoptionsalternativen på huruvida den be-

ställande mannen fastställts som rättslig förälder. Styvbarnsadoption förut-

sätter att kvinnan ingått arrangemanget med en man som fastställts som 

barnets rättsliga fader.
121

 De traditionella adoptionsreglerna aktualiseras 

för samtliga förhållanden, då en kvinna ingått arrangemanget med en man 

utan genetisk koppling till resulterande barn, med en beställande kvinna 

eller som ensamstående.  

 Beställande man, behöver i de fall han har genetiskt anknytning till det 

resulterande barnet inte erhålla föräldraskapet. Mannen kan bekräfta sitt 

faderskap och fastställas som rättslig förälder. I de fallen kan en partner till 

fadern, man eller kvinna erhålla rättslig föräldrastatus genom styvbarns-

adoption. Under förutsättning att beställande man saknar genetisk koppling 

till barnet, erhålls faderskap genom traditionella adoptionsregler och det 

samma gäller för mannens partner. Detta framgår av Figur 5.  

                                                 
121
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Figur 5. Adoptionsprocess för beställande kvinna och man, när beställande man saknar 

genetisk anknytning till det resulterande barnet 

 Om en man utan genetisk koppling ingått surrogatarrangemang med be-

ställande kvinna krävs alltid traditionell adoption för erhållande av 

föräldraskapet för båda parter. Detta på grund av att kvinnans genetiska 

koppling saknar betydelse för rättsligt föräldraskap, vilket är en förut-

sättning för partners möjlighet till styvbarnsadoption. Om den beställande 

mannen är ensamstående eller i en samkönad relation där båda männen 

saknar genetisk anknytning till barnet, aktualiseras traditionell adoption. 

Endast i de fall, som tidigare konstaterats en person, man eller kvinna in-

går ett arrangemang med en genetisk fader öppnas möjligheten till 

styvbarnsadoption upp. 

 Med utgångspunkten att en av männen i en samkönad relation har 

genetisk koppling till ett barn, kan den andra mannen erhålla rättsligt 

föräldraskap genom styvbarnsadoption. I de situationerna när ingen av 

männen har en genetisk koppling till barnet, kan rättsligt föräldraskap fort-

farande erhållas genom traditionell adoption. Däremot vad gäller sam-

könade relationer mellan kvinnor, utgör traditionell adoption alternativet 

att erhålla föräldraskap.  

 För kvinnor i samkönade relationer saknar deras eventuella genetiska 

koppling till barnet, betydelse och traditionell adoption är det enda 

alternativet för erhållande av rättsligt föräldraskap. Figur 6 presenterar 

framställningens utgångspunkt.  
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Figur 6. Adoptionsprocessen för samkönade och ensamstående beställande parter, under 

förutsättning att någon part i varje konstellation har genetisk koppling till barnet 

 Av illustrationen framgår tydligt att det uppstår en skillnad mellan be-

ställande män och beställande kvinnor där männen hamnar i den mest för-

delaktiga positionen.
122

  

4.3.1 Adoptionsreglernas oönskade konsekvenser och grunden därtill 

 Ovanstående presentation visar på att adoptionsförfarandet ter sig olika 

beroende på parternas kön. Det är inte adoptionsreglerna i sig som är 

diskriminerande och de leder inte till oönskade konsekvenser vid normalt 

förfarande. Det är först då de tillämpas på surrogatarrangemang som en 

ojämlikhet avseende vilka adoptionsformer som står till buds för de olika 

könen uppkommer, vilket Stoll har poängterat.
123

 Den mest uppenbara 

skillnaden tar sig till uttryck vid jämförelse mellan par bestående av man 

och kvinna och samkönade par mellan två män å ena sidan och samkönade 

par mellan två kvinnor å andra sidan. Skillnaden berör parternas möjlighet 

till styvbarnsadoption, där Figur 6 visar att det är kvinnor i samkönad rela-

tion som drabbas hårdast, eftersom de inte har möjlighet till styvbarns-

adoption.
124

 Formuleringen ”drabbas hårdast” motiveras av att styvbarns-

adoption anses vara en mindre omfattande och enklare adoptionsprocess 

jämfört med den traditionella, som ovan konstaterats. Om dessa adoptions-
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former skulle vara likvärdiga skulle den uppkomna situationen egentligen 

inte vara ett problem. Således kan konstateras att adoptions-

bestämmelserna inte bara får oavsiktliga, utan även oönskade konsekvens-

er vid tillämpning på surrogatarrangemang.  

 Till följd av att det biologiska bandet avgör vilken kvinna som erhåller 

det rättsliga moderskapet, kan den genetiska modern endast erhålla rollen 

genom adoption. Den beställande kvinnan förblir oförmögen att på något 

vis påverka beslut rörande barnet, oavsett genetisk koppling, fram tills en 

adoption genomförts. Ett tydligt exempel på adoptionsreglernas 

konsekvenser vid surrogatarrangemang är NJA 2006 s. 505. Målet rör en 

genetisk moders ansökan om att få adoptera barnet som tillkommit genom 

surrogatmödraskap. Det rörde sig om en styvbarnsadoption då kvinnan till-

sammans med barnets rättsliga fader ingått ett surrogatarrangemang. För 

adoptionens genomförande behövde kvinnan den rättsliga faderns sam-

tycke men på grund av avsaknaden av nämnda samtycke avslogs den 

genetiska moderns adoptionsansökan. Två av justitieråden i målet var 

skiljeaktiga och menade att kvinnans ansökan skulle godkännas med 

motiveringen att hon annars förlorade möjligheten att bli vårdnadshavare 

och möjligheten till umgänge, enligt 6 kap. 15§ FB, (som grundar sig på 

det rättsliga föräldraskapet). Något som justitieråden inte ansåg var en 

önskvärd situation med hänsyn till barnet. Vidare menade de att kravet på 

faderns samtycke inte var gällande, till följd av att den ansökande kvinnan 

redan var genetisk moder, 4 kap. 3§ FB. Dessutom stod fadern inte i be-

grepp att förlora sin position som rättsligt förälder. Konsekvensen av målet 

är att den biologiska modern förblir rättslig förälder och den genetiska och 

sociala modern går miste om rättsligt föräldraskap.
125

 Dessutom kan 

konstateras att den beställande kvinnan, även den genetiska modern, 

saknar alla möjlighet att påverka situationen och hamnar i någon form av 

beroendeställning gentemot den rättslige fadern. 

 Det har argumenterats för att rättsstillämparen straffar parterna för att 

ha använt sig av en reproduktionsteknik som inte accepterats i Sverige. Det 
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bör konstateras att det enbart är den beställande kvinnan, och möjligen 

barnet, som blir lidande.  

 Som en avslutande kommentar ska nämnas att Singer uttryckt att 

adoptionsreglerna är ett hinder i sig mot införandet av lagliga surrogatar-

rangemang. Detta i och med att adoptionens lämplighet måste prövas, 

vilket hindrar surrogatarrangemang från att vara enbart ett avtal mellan be-

ställande part/parter och surrogatmodern.
126

 

Lämplighetsprövning av surrogatarrangemang skulle inkräkta på avtals-

parternas frihet.
127 

Fortsättningsvis utgör lämplighetsprövning vid adoption 

ett potentiellt hinder för surrogatmödraskapets genomförande, i de fall de 

ansökande beställande parterna inte anses lämpliga som föräldrar. 

Alternativt riskerar barnet att växa upp utan etablerade föräldrar eller att 

stanna kvar hos en surrogatmoder som inte önskat sig det rättsliga 

föräldraskapet.    

5. Jämförelse med det engelska rättssystemet 

5.1 Surrogatmödraskap i England 

Trots att engelsk rätt grundar sig på Common Law-systemet, med utgångs-

punkt i domstolarnas prejudikatbildande verksamhet,
128

 har engelsk lag-

stiftning avsevärd betydelse. I en konflikt mellan lagstiftning och 

prejudikat, är det prejudikatet som får ge vika.
129

 Således kan den engelska 

lagstiftningen även vara av intresse för svensk del, trots att rättssystemen 

skiljer sig åt. Nedan följer en redogörelse av surrogatmödraskap i engelsk 

rätt. Detta i syfte att jämföra rättsordningarna. 

 Året 1982 startade Committee of inquiry into Human Fertilisation and 

Embryology en utredning och 1984 kom rapporten Report of the 

committee into Human fertilisation and Embryology.
130

 Kommittén såg 

potentiell nytta med surrogatmödraskap, men skildrade trots det en negativ 

bild av arrangemangen. Det ansågs, likt den svenska inställningen, etiskt 

                                                 
126

 Singer, Föräldraskap i rättslig belysning, s. 356 
127

 Saldeen, Barn- och Föräldrarätt, s. 146 
128

 Bogdan, Komparativa rättskunskaper, s.93 
129

 Ibid., s. 113 
130

 Har även kallats The Warnock report efter Mary Warnock som satt i kommittén, 

Report of the Committee of inquiry into Human Fertilisation and Embryology, s. 3 



37 

 

oacceptabelt och det rekommenderades att metoden skulle 

kriminaliseras.
131

 Trots kommitténs rekommendationer valde den engelska 

lagstiftaren däremot en medelväg, varken att fullt reglera eller 

kriminalisera surrogatmödraskap. I och med att användning av surrogat-

mödraskap redan förekom, var det inte möjligt att förbjuda arrange-

mangen. Således beslöt den engelska lagstiftaren att motvilligt acceptera 

surrogatmödraskap.
132

 Syftet var att erbjuda en lagstiftning som inte upp-

muntrade till metodens användning, men samtidigt gav tydlig rättslig väg-

ledning i uppkomna situationer.
 

 Surrogatmödraskap kom att regleras i Surrogacy Arrangement Act 1985 

(Act 1985) till följd av ett uppmärksammat mål vilket aktualiserar be-

talning.
133

 Act 1985 försökte täcka luckan i rätten och stoppa exploatering 

av surrogatmödrar samt förbjuda kommersiellt surrogatmödraskap för att 

på så vis begränsa användningen av metoden. Regleringen utelämnade 

dock altruistiskt surrogatmödraskap.
134

  

 Senare utformades Human Fertilisation and Embryology Act 1990 

(HFEA 1990), med ändringar gjorda i Human Fertilisation and 

Embryology Act 2008 (HFEA 2008). Viktigt att poängtera är att HFEA 

enbart aktualiseras i de fall surrogatarrangemangen genomförts vid en 

licensierad medicinsk klinik och surrogatmodern genomgått insemination 

eller IVF.
135

 Dessa kliniker är dessutom skyldiga att utföra en form av 

lämplighetsprövning av parter som söker behandling för surrogat-

arrangemang. Detta framgår av section 13(5) HFEA 1990. Lämplighets-

prövningen utgör en avgörande skillnad mellan å ena sidan legaliserat 

surrogatmödraskap å andra sidan privata arrangemang och arrangemang 

utförda utomlands. Det ger möjlighet att avgöra inte enbart om parterna är 

lämpliga som föräldrar och surrogatmoder utan också om arrangemanget 

är motiverat med hänsyn till det resulterande barnets bästa (och barn som 

redan existerar men som kommer att påverkas av arrangemangen).  
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 Altruistiskt surrogatmödraskap är tillåtet i England.  Även om det enligt 

section 1A Act 1985, insatt i section 36(1) HFEA 1990 inte är möjligt att 

göra ett sådant avtal gällande i domstol.
136

 Således kan inte parterna å-

beropa rättstillämparens hjälp, vilket leder till att beställande parter be-

finner sig i en särskilt osäker position. Detta förstärks ytterligare av att 

surrogatmodern kommer anses som den rättsliga föräldern i och med 

graviditeten och förlossningen, likt hur det ser ut i Sverige.
137

 

 Ovan angivna bestämmelser är förenliga med den bilden som SMER 

föreslagit avseende legalisering av surrogatmödraskap inom svensk rätt 

och motiverar till varför Sverige bör jämföra sig med just engelsk rätt. 

5.2 Föräldraskapet enligt HFEA 

Vid avgörandet om vem som ska anses vara barnets riktiga moder vid 

surrogatmödraskap, beror valet på biologisk eller genetisk koppling. Di-

lemmat kompliceras ytterligare genom att det sociala föräldraskapet dess-

utom bör vägas in, främst vem som är den tilltänkta sociala modern.
138

 

Moderskapspresumtionen i engelsk rätt liknar den svenska och regleras i 

section 27(1), HFEA 1990 (section 33 HFEA 2008). Den kvinna som burit 

barnet ska anses som dess rättsliga moder. Moderskapet ses inte som ett 

val, utan som en följd av födande och därför kan inte en kvinna vägra sitt 

moderskap.
139

 Presumtionen om moderskapet syftar till att förbättra 

barnets möjligheter att få kännedom om sitt ursprung.
140

 För att en kvinnas 

vilja att överlämna barnet och föräldraansvaret till någon annan ska god-

kännas, måste sex veckor ha passerat sedan förlossningen. Bestämmelser-

na motsvarar det svenska kriteriet för moderns samtycke. Syftet är att 

säkerställa att den födande kvinnan har återhämtat sig, section 52 

Adoption and Children Act 2002 (Act 2002). Det angivna innebär att be-

ställande kvinnor aldrig anses som rättsliga föräldrar till barn tillkomna 

genom surrogatmödraskap. Detta oberoende av hennes genetiska moder-

skap. I de fall surrogatmodern har en kvinnlig partner kan denna tillskrivas 
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rättsligt föräldraskap om det kan visas att hon har samtyckt till be-

handlingen.
141

 

 Vad gäller faderskapet i England presumeras den födande kvinnans 

make vara barnets rättsliga fader. Faderskapet anges i section 28(6) (a), 

HFEA 1990 (section 35 och section 42 HFEA 2008). Om surrogatmodern 

har en sambo anses denna vara fader under förutsättning att han skriftligt 

samtyckt till arrangemanget. Följaktligen hamnar den beställande mannen 

och den beställande kvinnan i samma situation och utesluts från rättsligt 

föräldraskap, trots genetisk koppling till det resulterande barnet. Istället 

behandlas beställande parter som könscellsdonatorer och måste senare an-

söka om att få överta föräldraansvaret för barnet.
142

  

 Den genetiska fadern kan, anses som barnets rättsliga förälder i de fall 

HFEA inte blir tillämplig och inte anger någon annan som barnets fader. 

Om surrogatmodern är inte har make eller sambo eller denna inte samtyckt 

till behandlingen, kan den genetiska fadern registreras som rättslig förälder 

i födelseattesten. Det har argumenterats för att fadern dessutom borde be-

handlas tillsammans med surrogatmodern, för att undvika att han ex-

kluderas från faderskapet likt förfarandet vid vanlig spermiedonation.
143

   

 Efter att ett barn tillkommit genom surrogatmödraskap finns möjlighet 

till undertecknande av ett Parental Responsibility Agreement. Ett avtal 

som gäller under perioden från barnets födelse till dess att det rättsliga 

föräldraskapet överförts till beställande parterna. Avtalet syftar till att ge 

den genetiska fadern samma rättigheter, och skyldigheter, som surrogat-

modern.
144

 Parental responsibility kan liknas med det svenska föräldra-

ansvaret. Det syftar till att tillförsäkra barnet ett hem och trygghet, men ger 

också föräldern rättigheter såsom att medverka i beslut som påverkar barn-

et.
145

 Detta avtal bidrar dock till att den beställande kvinnan hamnar i en 

svagare position gentemot den beställande mannen.  

 Ett uppmärksammat mål inom engelsk rätt, ledde till införandet av en 

möjlighet för gifta beställande parter att erhålla rättsligt föräldraskap utan 
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att behöva genomgå en adoptionsprocess. Alternativet kallas parental ord-

er.
146

 Rättinstitutet regleras i section 30 HFEA 1990 (section 54 HFEA 

2008). Ansökan om parental order ska göras sex veckor efter barnets fö-

delse, då surrogatmodern antas ha hämtat sig efter förlossningen och inom 

6 månader. Section 30 HFEA 1990 uppställer flertalet kriterier för att en 

parental order ska beviljas. Bland annat att domstolen måste säkerställa 

surrogatmoderns (samt hennes eventuella makes) frivillighet, att surrogat-

moderns samtycke lämnats efter den nämnda återhämtningstiden och att 

barnet bor hos de ansökande parterna. Parental order var tidigare enbart 

tillgängligt för gifta tvåkönade par, men utökades till att gälla även sam-

könade par och samboende enligt section 54, HFEA 2008.
147

 Engelsk rätt 

tillåter således inte ensamstående att söka parental order och försvårar 

därmed deras möjlighet till rättsligt föräldraskap till följd av surrogat-

mödraskap.
148

 Under förutsättning att de beställande parterna inte upp-

fyller kraven för parental order kvarstår möjligheten till adoption som en 

alternativ lösning. Därmed minskas risken att barn växer upp utan 

etablerade rättsliga föräldrar, på grund av processens komplexitet och 

många kriterier. 

 Detta avsnitt visar på de uppenbara likheterna mellan svensk och 

engelsk lagstiftning, avseende fastställande och erhållande av föräldraskap. 

Det engelska systemet utan brister och det har argumenterats att även den 

lagstiftningen är i stort behov av en uppdatering.
149

 Det engelska rätts-

systemet har samma problematik rörande den beställande genetiska 

moderns svagare ställning gentemot både surrogatmodern och det be-

ställande genetiska mannen. Följande avsnitt innehåller en omfattande 

analys, däribland presenteras hur den svenska lagstiftaren skulle kunna an-

vända den engelska rättsmodellen som utgångspunkt vid utformningen av 

en ny lagstiftning rörande surrogatmödraskap. 
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6. Sammanfattad analys samt förslag till alternativ lösning 

6.1 Behovet av lagstiftning  

Den svenska lagstiftaren har vid flertalet tillfällen konstaterat att rättsläget 

rörande surrogatmödraskap och dess arrangemang är osäkert och att det 

utgör ett högst aktuellt problem i samhället. Eftersom surrogatmödraskap 

tillåtits i vissa länder är det naivt att tro att barnlängtande individer skulle 

avstå från en möjlighet att bilda familj, på grund av den svenska rättens in-

ställning. Surrogatmödraskap väcker många frågor, allt från om det är att 

anse som etiskt försvarbart till att det utgör en avancerad familje-

bildningsmetod. Ämnet utgör en högst politisk fråga och opinionens in-

ställning får betydelse. Det kan konstateras att reproduktionstekniken har 

utvecklats markant och därmed ändras också samhällets bild av familjens 

utformning och hur den bildas. Däremot finns det aspekter av surrogat-

mödraskapet som är oberoende av opinionens inställning. Dessa är frågor 

som rör barnen som tillkommit genom surrogatarrangemang. Barn, som 

blir resultat av surrogatarrangemang, måste skyddas mot osäkerhet rörande 

deras familjerättsliga status. Således kommer lagstiftning angående 

surrogatmödraskap, oavsett indirekt förbud, att behövas. 

 Barn ska inte ses som en rättighet, dock har fastslagits att barn och 

barnlängtan är en högt prioriterad samhällelig önskan som ska behjälpas i 

möjlig mån. Reproduktionsförfarandena ska ske utifrån barnets bästa och 

frågan är om barn som kommer till världen genom surrogatmödraskap tar 

skada av reproduktionsmetoden. Svaret på den frågan borde vara, inte mer 

än vad andra barn, som avlats på naturlig väg, riskerar att fara illa. Det 

finns enbart ett fåtal studier gjorda på barn som kommit till genom 

surrogatmödraskap, dock visar en jämförande studie, mellan barn till följd 

av surrogatarrangemang, äggdonation och samlag, att barnen mår bra och 

inte visar på några utvecklingsskillnader.
150

  

 Ett problem som belyses är huruvida de som önskar barn kommer att 

fortsätta att vända sig utomlands oavsett en legalisering av metoden i 
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Sverige.
151

 Detta är oroväckande, med hänsyn till den svenska negativa in-

ställningen till kommersiellt surrogatmödraskap. Att förbjuda denna form 

av arrangemang inom Sverige är en sak, men hur skulle lagstiftningen för-

bjuda svenskar som fortsätter att anlita surrogatmödrar på kommersiell 

basis utomlands? Barn kommer sättas till världen, genom surrogat-

mödraskap, altruistiskt eller kommersiellt, oavsett om det anses oetiskt och 

dessa är likt alla andra barn i behov av lagstiftningens skydd. Barnen ska 

tillförsäkras att deras intressen tillgodoses genom att tilldela någon 

föräldraansvaret, allt i enlighet med principen om barnets bästa, oavsett om 

metoden att bilda familj är oönskvärd. 

 Orsaker som gör surrogatmödraskap svårtillämpligt i Sverige idag är att 

ensamstående inte får genomgå assisterad befruktning, även om den 

möjligheten utreds.
152

 Dessutom innebär förbudet mot dubbeldonation vid 

IVF-behandlingar att surrogatmödraskap omöjligförklaras inom den 

svenska sjukvården.
153

 Ett alternativ skulle vara att slopa inställningen att 

likna beställande parter med könscellsdonatorer, utan istället se surrogat-

moderns delaktighet som en assisterad befruktningsmetod i syfte att av-

hjälpa de beställande parternas barnlöshet. Även om en sådan assisterad 

befruktningsmetod skulle vara avsevärt mer riskfylld och komplicerad än 

insemination och IVF. Jönsson väljer att gå så långt i sin argumentation 

som att säga att partiellt surrogatmödraskap skulle kunna liknas med ägg-

donation, med den skillnaden att surrogatmodern bär barnet själv.
154

 En så-

dan inställning riskerar att minimera surrogatmoderns roll och riskfyllda 

delaktighet även om liknelsen säkerligen kan öka acceptansen för metod-

en, genom att komma bort från tanken om att en kvinna ger upp ett barn 

för pengar. Trots det framhäver denna framställning att surrogatmödraskap 

inte bör liknas med någon redan befintlig metod utan omhändertas utifrån 

dess unika form och behov.   
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6.2 Den oönskade konsekvensen 

Det uppstår skillnader mellan beställande män med genetiskt koppling till 

det resulterande barnet och beställande kvinnor i samma situation. Dessa 

skillnader är möjligheten för män att fastställas som rättslig förälder samt 

avsaknad av möjligheten till styvbarnsadoption för kvinnor i samkönade 

relationer.  

 Genetisk moder fastställs inte som rättslig förälder, utan måste erhålla 

ett önskat föräldraskap i efterhand. I de situationer där kvinnan lever ihop 

med en genetiskt kopplad man, kan hon erhålla föräldraskap genom 

styvbarnsadoption. Även om dessa situationer inte heller är problemfria.
155

 

Däremot i de fall den beställande kvinnan är ensamstående, lever med en 

annan kvinna eller lever med en man som inte har genetisk koppling till 

barnet, står inte styvbarnsadoption som ett alternativ. Detta kan jämföras 

med en man i samma situation. En ensamstående genetiskt kopplad man 

behöver aldrig erhålla faderskapet till barnet, då han direkt kan fastslås 

som barnets fader. Vad gäller män som lever i en samkönad relation upp-

står inte heller någon komplikation då styvbarnsadoption alltid är möjligt 

för en partner till en genetisk fader. Det kan således konstateras att be-

ställande män i de flesta fall hamnar i en mer fördelaktig situation än 

kvinnorna. Detta gäller både för fastställande och erhållande, vilket kan 

tyckas givet i och med att det ena är avhängigt det andra. Beställande män 

är sällan beroende av huruvida den beställande parten de ingått surrogat-

arrangemanget med fastställs som förälder eller inte. 

 Saldeen hävdar att beställande parters tillgång till adoptionsinstitutet 

ger surrogatarrangemang stöd från rättsordningen. Trots att metoden inte 

är accepterad i Sverige.
156

 Det finns anledning att ifrågasätta hans in-

ställning med motiveringen att adoption som redan finns tillgängligt, är ett 

sätt att lösa den uppkomna situationen och trygga barnens familjerättsliga 

situation. Däremot skulle det kunna anses som en smula motsägelsefullt att 

rättstillämparen använder sig av adoptionsreglerna vid surrogatmödraskap. 

Då lagstiftaren uttryckt att adoption inte är tillräcklig som metod för att er-

hålla föräldraskap. Styvbarnsadoption anses, vid assisterad befruktning, 
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inte vara en tillräcklig möjlighet att bli förälder. Detta dels för att 

regleringen exkluderar samboende och att processen att bli förälder är 

komplicerad och tidskrävande och att barnet därmed riskerar att växa upp 

med enbart en rättslig förälder.
157

  

 Surrogatarrangemangen har placerats i facket tillsammans med 

adoption. Att jämföra eller likställa adoption och surrogatmödraskap kan 

medföra vissa risker, då det ena avser ett barn som redan finns och är i be-

hov av hjälp i form av adoptivföräldrar, medan det andra gäller ett ännu 

inte existerande barn och fokuserar främst på vuxna människors önskan 

snarare än ett barns intresse. En personlig uppfattning är att lagstiftare har 

kört fast i det tänket och önskar att en eventuell legalisering av surrogat-

mödraskap innebär att lagstiftaren ser utanför ramarna och skapar ett 

institut, möjligen helt nytt, som är anpassat för surrogatmödraskap. Istället 

för att ändra på adoptionsregleringen i syfte att göra den mindre olämplig. 

Detta för att i största mån främja alla inblandade, allra mest barnet och 

surrogatmodern. 

6.3 Sveriges enda surrogatmål 

Rättsfallet från 2006 utgör svensk rättspraxis hitintills enda mål rörande 

surrogatmödraskap, men fokuserar på adoptionsfrågor. I målet anger den 

genetiska modern att ett avslående av adoptionsansökan skulle beröva 

barnet dess verkliga moder.
158

  

 Det har argumenterats huruvida ett beviljande av adoption utan den 

rättsliga faderns samtycke, kan uppfattas som en uppmuntran till surrogat-

mödraskap. Ett beviljande i den då uppkomna situationen skulle strida mot 

lagstiftningens ordalydelse, men att acceptera adoptionsansökan skulle 

uppmuntra till att det rättsliga föräldraskapet överensstämde med det (dit-

tills) sociala föräldraskapet och det genetiska. Den ansökande kvinnans 

vilja att fortsätta fostra barnet skulle också få gehör. Dessa kriterier är alla 

tillämpliga vid en prövning huruvida en adoptionsansökan ska godkännas. 

Reglering rörande adoption föreskriver att prövningen bör grundas på 

personligt förhållande mellan sökande och barnet. Således borde det inte 
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vara av betydelse på vilket sätt barnet kommit till, utan vilken relation de 

involverade haft. Dessutom skulle ett beviljande av adoptionen främja och 

uppmuntra till att utgångspunkten om barnets rätt till två föräldrar, så lång 

det är möjligt, blir uppfylld.  

 Målet aktualiserar en situation där en beställande kvinna har tillgång till 

styvbarnsadoption. Situationen vittnar om att det verkliga problemet 

egentligen inte ligger i erhållandet av rättsligt föräldraskap, utan i bristen 

på erkännande av det genetiska moderskapet. Den genetiska modern blir i 

detta fall helt beroende av den genetiska faderns samtycke och står makt-

lös. Utgången i målet tyder på att rättstillämpningen erkänner mäns 

genetik i större utsträckning än kvinnors. Möjligen har Singer rätt i sitt ut-

talade om att rättstillämparen straffar modern, för att ha använt sig av 

surrogatmödraskap. Då de istället borde ha fokuserat på vad som skulle 

vara bäst för barnet i situationen och undvikit en prejudicerande utgång av 

sådan karaktär. I synnerhet i en sådan situation där intressekonflikten 

egentligen inte förekommer mellan de två mödrarna, utan mellan be-

ställande parterna.  

 Framställningens ursprungliga fokus var skillnaden mellan vilka som 

har tillgång till styvbarnsadoption och inte, men under arbetes gång ut-

vecklades frågan även till att beröra den grundläggande orsaken till att 

skillnaden mellan beställande män och kvinnor uppkommer. Det grundar 

sig i att svenska lagstiftaren inte erkänner distinktionen mellan biologiskt 

och genetiskt moderskap, vilket leder till att den genetiska modern står 

utan några som helst rättigheter. Medan en genetisk fader får dem.  

 Jönsson går så långt som att säga att moderskap och faderskap är en 

social och kulturell skapelse och att något naturligt moder- eller faderskap 

inte finns. Vidare kritiserar han att kärnfamiljen fått en stor politisk be-

tydelse som eventuellt bidragit till synen av biologiska/genetiska band 

inom familjen som det viktiga.
159

 Dock kan ifrågasättas vad det är som gör 

att det biologiska får starkare ställning än det genetiska.  

 Grunden till den tidigare presenterade problematiken angående be-

ställande parter bottnar i att lagstiftare inte kännetecknar moderskapets 
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olika dimensioner. Att faderskapet hitintills har en dimension är känt och 

att biologiskt och genetiskt använts synonymt i det sammanhanget. Vad 

gäller moderskapet är det däremot viktigt att hålla isär biologisk an-

knytning och genetisk anknytning, vilket också har förtydligats av lag-

stiftaren. Trots det syns inga tecken på att lagstiftaren lyft fram detta som 

ett problem, utan hävdar tvärtemot att en generell bestämmelse angående 

moderskapet inte är nödvändig. Vid surrogatmödraskap leder presumtion-

en till att genetisk moder står utan både egentliga rättigheter och möjlighet 

att fastställas som förälder. Detta gäller även i en situation där hon är den 

enda med genetisk anknytning och surrogatmodern saknar en partner. 

Barnet riskerar då att enbart tillskrivas en rättslig förälder istället för att 

både den biologiska och genetiska kvinnan erkänns som mödrar. En sådan 

lösning finns i regleringen för samkönade par och skulle vara i enlighet 

med utgångspunkten att ett barn ska tillskrivas två föräldrar.  

 Moderskapspresumtionen i FB syftar till äggdonation, en omständighet 

som aktualiserade att viljan att bli förälder och att fostra barnet vägdes in. 

Denna vilja är avgörande för vem som ska anses som förälder i högre grad 

än vem som genetiskt sett är kopplad till barnet.  

 Det är möjligt att surrogatmodern är den mest skyddsvärda parten, näst 

det resulterande barnet, vid surrogatarrangemang. Således bör hennes roll 

som rättslig förälder till det barn hon föder skyddas och det bör vara den 

främsta utgångspunkten. Detta skulle delvis kunna motiveras av risker för-

enade med havandeskap och förlossning, men även i syfte att motverka 

exploatering. Surrogatmodern kan ångra sin medverkan i arrangemanget 

(överväga en abort) och att frånta henne rättigheter skulle inkräkta på 

hennes rätt att bestämma över sin egen kropp och göra henne enbart till ett 

medel i någon annans barnlöshet.  

 Ekman framställer surrogatmodern som i stort sett försvarslös och ut-

trycker en samhällelig inställning om att hon inte anses vara den riktiga 

modern och visst finns det rättsfall (blanda annat från USA) som stöder 

den tanken.
160

 Detta är däremot inte en juridisk text, även om inställningen 

antyder att det finns ett behov av att poängtera surrogatmoderns skydds-
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värda ställning. Engelsk rätt intar ställningen att surrogatmodern är den 

mest skyddsvärda parten. Bland annat genom att inte ge någon av parterna 

möjlighet att inför domstol kräva fullföljelse av surrogatarrangemang. 

Grundsatsen om att varje människa bestämmer över sin kropp, ger stöd för 

att surrogatmodern får göra en abort under graviditeten, utan att be-

ställande part kan motsätta sig. Sist, men definitivt inte minst, gäller 

moderskapspresumtionen vilken, som angivits ovan, ställer till bekymmer 

rörande föräldraskapet till följd av surrogatarrangemang. Presumtionen 

anger den biologiska modern som rättslig förälder och således ger 

surrogatmodern rätten att bestämma över huruvida hon ska fullfölja 

föräldraansvaret över barnet eller samtycka till att beställande parter över-

tar barnet. Det vill säga att i situationer då surrogatmodern ångrar sig, ut-

gör det inte ett problem för hennes del. Även om det kan argumenteras 

vara ett avtalsbrott och drabba beställande parter hårt.  

6.4 Smer:s förslag 

SMER uttryckte i de föreslagna villkoren för en godtagbar form av 

surrogatmödraskap, att arrangemanget borde vara av fullständig art. Det 

vill säga att surrogatmodern inte dessutom verkar som äggdonator. 

SMER:s framställning belyste inte huruvida könscellerna bör eller ska 

komma från den/de beställande parten/parterna. Möjligen skulle arrange-

manget inrymmas inom redan existerande reglering angående spermie- och 

äggdonationer, att det inte får ske samtidigt (i och med att det riskerar att 

skada människosynen, genom att i alltför stor utsträckning manipulera 

livsprocessen)
161

. Detta skulle i sin tur innebära att antalet personer in-

volverade vid ett barns tillkomst minskar. Dock skulle även surrogat-

mödraskapets tillgänglighet minska, för de beställande parter vars köns-

celler är otjänliga för befruktning. Kanske är det ett långsökt argument, i 

och med att beställande parter främst söker sig till surrogatmödraskap som 

en sista möjlighet att bilda familj med genetiskt kopplade barn.  

 Att surrogatmödraskap, enligt SMER:s mening bör vara altruistiskt 

skulle vara ett sätt för rättsordningen att motverka kommersialiseringen av 

surrogatarrangemangen och utgöra ett skydd mot att kvinnor enbart ses 
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som medel i andras barnlöshet. I sammanhanget bör framföras att be-

talning i reparativt syfte således inte anses utgöra kommersiell betalning. 

En sådan typ av betalning skulle möjligen kunna motivera fler till att bli 

surrogatmoder med motivering att hon inte riskerar att gå med förlust till 

följ av arrangemanget. Vid jämförelse med adoptionsförfarandet där det 

också föreligger ett förbud mot ersättning bör noteras att betalning vid 

internationella adoptioner ändock förekommer, 4 kap. 6§, 2 st FB. Möjlig-

en kan det argumenteras att betalningen avser de administrativa kostnader-

na och inte barnet i sig. Hurusom är det något som lagstiftaren bör upp-

märksamma vid en lagstiftning för att garantera att kommersiellt surrogat-

mödraskap inte främjas.  

 SMER:s villkor anger att beställande parter och det resulterande barnet 

rekommenderas ha nära kontakt med surrogatmodern. En möjlig in-

vändning skulle vara att det ger en negativ bild av internationella 

adoptioner, där något sådant krav inte ställs. Barnet ifråga förlorar som 

oftast, kontakten med sina ursprungliga föräldrar. Även om det näststående 

villkoret har potentiell nytta, såsom att barnets kännedom om sitt ursprung 

eventuellt granteras, medföljer även tvivelaktigheter. En av dessa är 

frivilligheten till att medverka som surrogatmoder. Det kan inte uteslutas 

att kvinnliga bekanta till barnlängtande parter kan uppleva en press att be-

hjälpa barnlösheten. Situationen blir en annan om en bestämmelse skulle 

utformas på ett sådant sätt att frivilligheten kan säkerställas, möjligen 

genom den redan förslagna lämplighetsprövningen som bör utföras på 

samtliga involverade i arrangemanget. Det bör dessutom belysas att 

lämplighetsprövning borde ta störst hänsyn till det inte ännu existerande 

barnet. 

 Angivna villkor kan bidra till en etisk godtagbar metod att avhjälpa 

barnlöshet, men de bör regleras med noggrannhet för att undvika negativa 

sidor som följer villkoren.  

6.5 Parental responsibility agreement (föräldraansvars överenskommelse) 

och Parental order (föräldraansvars övergång) i svensk tappning 

Anledningen till att parental order kan vara av särskilt intresse för svensk 

rätt, är insikten det ger om att erhållande av föräldraskap inte nödvändigt-
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vis måste ske genom adoption. Att utforma ett nytt rättsinstitut anpassat för 

surrogatmödraskap skulle leda till att tillgänglig lagstiftning inte behöver 

genomgå avsevärda förändringar. Samt adoptionsreglerna skulle enbart 

behöva användas sekundärt. Det vill säga i de fall då det huvudsakliga 

rättsinstitutet inte blir tillämpligt, vilket skulle innebära att de oönskade 

konsekvenser som adoption leder till vid surrogatsammanhang inte skulle 

förekomma i samma utsträckning. 

 Syftet med parental responsibility agreement är att tilldela beställande 

part samma rätt som surrogatmodern, framtill dess föräldraansvar övergår. 

Dock ger avtalet enbart beställande män samma rättigheter som surrogat-

modern och beställande kvinnor hamnar i en maktlös position. En svensk 

tolkning skulle kunna vara ett avtal som ingås av samtliga parter, be-

ställande och surrogatmoder samt eventuell partner. Möjligen bör surrogat-

modern tilldelas en utslagsgivande rösten, då hon i de flesta sammanhang 

anses vara den mest skyddsvärda. På följande vis skulle beställande parter 

sinsemellan inneha lika möjligheter till att påverka det resulterande barnets 

framtid (undvika situationen i NJA 2006 s. 505 där genetisk moder blir 

maktlös). Övergångsavtalet skulle således gälla från tiden före surrogat-

mödraskapets ingående fram tills det föräldrarättsliga ansvaret övergått till 

de tilltänkta föräldrarna, alternativt kvarstannar hos surrogatmodern i de 

fall hon ångrat arrangemanget. En möjlighet vore om avtalet grundades på 

en lämplighetsprövning av samtliga parter och att signering av avtalet 

symboliserar samtycke till behandlingen, likt det som används vid 

assisterad befruktning. Beställande parter ska således inte kunna ångra del-

aktighet i surrogatarrangemanget. Därmed skyddas surrogatmodern från att 

förbli rättslig förälder till ett barn hon inte önskat. I de fall lagstiftaren ser 

att det är önskvärt att ge surrogatmodern ett starkare skydd, vore det rim-

ligt att avtal avseende arrangemangen inte kan tvingas till fullgörelse 

genom domstolsbeslut.
162

 Samtidigt som hennes försträckta röst i 

övergångsavtalet ger henne möjligheten att avbryta arrangemanget vid 

eventuell ånger. Slutligt ska nämnas att ett sådant avtal skulle kunna för-
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 Likt den engelska rättens lösning se avsnitt 5.2 Föräldraskapet enligt HFEA  
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enkla processen att kontrollera huruvida surrogatarrangemang uppfyller 

kriterierna för att vara etiskt godtagbart och legaliserat. 

 För att ett sådant rättsinstitut ska kunna bli verklighet behöver den 

svenska lagstiftaren frångå idén om att ett barn enbart kan/ska ha två för-

äldrar. Sanningen är att flertalet barn i Sverige idag har fyra. Detta till följd 

av separationer och styvföräldrar alternativt två samkönade par som till-

sammans beslutat att skaffa barn. Vid surrogatmödraskap kan det resulter-

ande barnet ha direkt anknytning till tre föräldrar genom biologisk och 

genetisk koppling. Huruvida samtliga ska erkännas såsom rättsliga för-

äldrar är en svår fråga. En sådan lösning kan innebära problem vid beslut-

fattande med många viljor. Däremot tryggas de beställande parternas med-

bestämmanderätt innan den planerade övergången av föräldrarättigheter 

sker, eller tills dess surrogatmodern har haft tillräcklig tid att tänka över 

beslutet att lämna över barnet och ånger framträder. 

 Som tidigare nämnts är utgångspunkten att moderskap är en konsekvens 

av havandeskapet och inte ett val. Detta synsätt tillförsäkrar barnet åt-

minstone en förälder. I och med att alla barn har rätt till etablerade för-

äldrar och om ingen känner sig som den verkliga modern är det ett stort 

problem. Tännsjö presenterar citatet: ”Jag bidrog bara med ägget. Jag är 

inte den verkliga modern.” ”Jag lånade bara ut min livmoder. Jag är inte 

den verkliga modern.” ”Jag uppfostrade bara barnet. Jag är inte den 

verkliga modern”.
163

 Rimligt kan vara att donation av ägg, utlåning av liv-

moder eller innehavande av den faktiska föräldrafunktionen leder till att 

alla dessa kvinnor känner sig berättigade till att kalla sig den rätta modern.  

 I de situationer som aktualiseras vid surrogatmödraskap, då två kvinnor 

har en faktisk anknytning till barnet, biologisk och genetiskt, bör avsikten 

att fostra barnets kunna tillmätas betydelse i sammanhanget, likt situation-

en vid adoption.
164

 Vilken av kvinnorna innehar viljan att fostra barnet? I 

de fall då båda kvinnorna vill fostra barnet, uppstår intressekonflikt.  

Personligen förespråkas att surrogatmodern ges den starkaste rätten, såsom 

gällande rätt idag anger och att beställande kvinnor med eller utan genetisk 

koppling drar det kortaste strået. Det samma har gjorts i engelsk rätt, där 
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surrogatmodern innehar ett förstärkt skydd, vilket i sin tur leder till att be-

ställande par befinner sig i en utsatt och osäker position. En möjlig 

argumentation skulle vara att det är en risk de får ta (Har man gett sin in i 

leken…) och att surrogatmodern vars initiativ att utan egen vinning hjälpa 

andra under flertalet risker är den mest skyddsvärda personen. Det kan 

även argumenteras för att det i visa situationer skulle vara motiverat att ge 

beställande kvinna företräde framför surrogatmodern. Exempelvis i 

situationen som uppdagades i det svenska målet. Den biologiska modern 

hade inte viljan att själv fostra barnet och innehade en del i vårdnaden, 

medan den beställande kvinnan var både genetisk och social förälder, samt 

önskade att fortsätta fostra barnet. Kanske skulle en helhetsbedömning av 

anknytning till barnet, viljan och avsikten att fostra vara lämplig i de fall 

intressekonflikter uppstår.  

 Att beställande parters ställning är osäker och underordnad surrogat-

moderns vilja, kan möjligen ses som ett sätt att minimera surrogat-

mödraskapets användning och hindra att det utvecklas till exploatering av 

kvinnokroppen. Motargumentet skulle vara att se surrogatarrangemanget 

mer som ett avtal eller ett jobb. Då kontraktsbrott minst ska utmynna i 

ekonomisk ersättning. 

 Enligt vad som tidigare nämnts i avsnitt 3.3 är det rättsliga föräldra-

skapet bundet till flertalet rättsverkningar, såsom arvsrätt, underhålls-

skyldighet och vårdnadsansvar.
165

 Möjligen är det som Saldeen påpekar, 

att föräldraansvar som medföljer rättsligt föräldraskap, inte intresserar 

samtliga som bidragit till barnets tillkomst (surrogatmödrar, donatorer). En 

extern donator är kopplad till barnet genom sitt genetiska föräldraskap och 

skulle eventuellt uppleva att det räckte att träffa barnet emellanåt och inte 

eftersträva rättsligt föräldraskap, med de skyldigheter och ansvar som 

medföljer. Barnets intressen bör dessutom ställas emot möjligheten för fler 

än två personer att erhålla rättsligt föräldraskap, vilket tillåts av vissa rätts-

ordningar. Eventuellt uppstår problematik med att samtliga rättsliga för-

äldrar ska enas för varje beslut som rör barnet och detta kan öka risken för 

att barnet lider skada därför.
166
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7. Slutsats 

Surrogatmödraskap existerar, således kan inte svensk lagstiftning bannlysa 

metoden. Istället föreligger ett behov av att anpassa svensk lagstiftning i 

syfte att hjälpa, allra främst de barn som kommit till genom arrange-

mangen, men också deras familjer. Erhållande av rättsligt föräldraskap är 

av speciell vikt, vilket finner stöd i att föräldraskapet tryggar föräldrarnas 

bestämmanderätt och att barnets intresse tillgodoses.  

 Det har konstaterats att adoptionsreglerna leder till ett ojämlikt för-

farande beroende på kön, vid tillämpning på surrogatarrangemang. 

Kvinnor har inte tillgång till styvbarnsadoptioner i samma utsträckning 

som män, alternativ sett är de beroende av en mans genetiska band. Den 

konsekvensen beror inte på adoptionsbestämmelserna utformning. Utan 

grundas på fastställande av föräldraskap, i och med att fader- och moder-

skap grundas på olika villkor. Det vill säga att faderskap är grundat på 

genetik och moderskap är grundat på biologi. Det leder till att kvinnor och 

män har olika förutsättningar, vilket bland annat visas tydligt vid 

adoptionsprocesser.  

 Surrogatmödraskap är det enda sammanhang som aktualiserar 

distinktionen mellan biologisk och genetisk moder och aktualiserar ett 

problem. Distinktionen må belysas även vid äggdonation, men situationen 

är inte den samma då en intressekonflikt mellan äggdonatorn och modern, 

inte uppkommer. Äggdonatorn får antas sakna vilja att erhålla rättsligt 

föräldraskap. Jämfört med surrogatmödraskap, där surrogatmodern som 

saknar vilja att erhålla rättsligt föräldraskap tillskrivs alla rättigheter, 

medan den beställande kvinnan inte erkänns alls. Om surrogatmodern och 

beställande kvinna är överens kan situationen lösas genom adoption, under 

förutsättning att inte beställande man med genetisk anknytning motsätter 

sig Såsom situationen i NJA 2006 s. 505. Den genetiska modern förlorar 

all möjlighet att påverka sin relation till barnet. 

 Den alternativa lösningen, som framställningen presenterar, rörande 

föräldraskap vid surrogatmödraskap i Sverige, är svåra att sammanställa 

till en slutsats. Däremot är det möjligt att mot bakgrund av denna lösning, 

kritisera den svenska lagstiftarens enkelspåriga synsätt. I det sammanhang 
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surrogatmödraskap först diskuterades inom svensk rätt beskrevs det som 

en ny form av adoption och på den vägen har det fortsatt. Möjligen har 

lagstiftaren bestämt sig för ett tillvägagångssätt, utan att ens överväga 

andra alternativ. Kanske är det därför hanteringen av surrogatmödraskap 

får oönskade konsekvenser och det förekommer brist på anpassad lag-

stiftning eller ett specifikt rättsinstitut som reglerar fastställande av rättsligt 

föräldraskap över barn som tillkommit genom surrogatmödraskap.  

 För att se till ett större perspektiv bör kritik riktas mot lagstiftarens in-

ställning att det inte finns ett behov att närmare precisera moderskapets 

fastställande. Framställningen konstaterar vad den tillgängliga regleringen 

gällande fastställande av moderskapet leder till. Det kan möjligen anses 

motiverat att den biologiska modern får företräde över den genetiska i 

surrogatsammanhang. Däremot känns det svårmotiverat att en genetiskt 

moder ska finna sig i en svagare position jämfört med en genetisk fader. 

Lagstiftaren ansåg vid införande av moderskapspresumtionen att en mer 

omfattande moderskapsreglering inte var nödvändig, utan att det i 

sammanhanget var tillräckligt att reglera följden vid äggdonation. Detta 

tyder på ett inskränk synsätt, vilket i sin tur bidrar till en mindre hållbar 

lagstiftning, men kanske är lagstiftaren beredd att ändra inställning vid en 

utformning av en surrogatmödraskapsreglering.    
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