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SAMMANFATTNING 

Föräldraskapet är i vår tid föränderligt. Idag kan ofrivilligt barnlösa genom insemination eller 

IVF-behandling uppnå ett föräldraskap trots att de biologiska förutsättningarna egentligen 

saknas. Regleringen rörande rättsligt föräldraskap har till följd av detta förändrats drastiskt 

under de senaste trettio åren. Uppsatsen söker svar på frågan huruvida lagstiftningen hunnit 

med i den snabba utvecklingen och vilken betydelse barnets bästa får i dessa situationer. 

Särskilt fokuseras det på om det skulle vara förenligt med barnets bästa att tillerkänna barn 

som tillkommit via assisterad befruktning genom donation av könsceller fler än två rättsliga 

föräldrar samt vilka som särskilt missgynnas av dagens reglering. Ett missgynnande i sig 

behöver förvisso inte vara förödande, så länge legitima och medvetna skäl ligger bakom att 

någon person åsidosätts. Därför behandlar uppsatsen också, i de fall där ett missgynnande 

skett, för vilka intressen någon part har fått stå tillbaka. 

I det stora hela kan det konstateras att området är helt omgärdat av principen om barnets bästa 

och att barnperspektivet får en allt större plats inom föräldraskapsregleringen. Dock föreligger 

vissa problem, inte endast för att barnets bästa är svårt att bestämma i dessa situationer, utan 

även eftersom barnets bästa vid föräldraskapet synes utgå ifrån en schablon där enskilda 

beslutsfattare saknar möjlighet att ta hänsyn till barnets bästa i den specifika situationen. 

Därmed kan man säga att barnets behov verkar ses som viktigare än barnets intresse. Vissa 

skäl till varför fler än två rättsliga föräldrar skulle kunna vara fullt förenligt med barnets bästa 

när ett barn tillkommit genom assisterad befruktning med donerade könsceller framkommer 

genom uppsatsens analys. Vidare går det konstatera att de personer som förlorar mest på 

dagens föräldraskapsrättsliga reglering vid assisterad befruktning är den tilltänkta föräldern 

som inte bär och föder barnet samt spermiegivaren.  
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DEFINITIONER 

Altruistiskt surrogatmoderskap Ett avtal om surrogatmoderskap där surrogatmodern 

inte får någon särskild ersättning för att vara 

surrogatmor.
1
 

Assisterad befruktning Metoder för att uppnå en befruktning genom att han-

tera ägg och spermier utanför kroppen.
2
 

Biologisk förälder   Den kvinna som burit och fött ett barn.
3
 

Embryodonation Donation av antingen ett befruktat ägg eller donation 

av både ägg och spermier som donerats separat.
4
 

Fullständigt surrogatmoderskap Ett avtal om surrogatmoderskap där surrogatmoderns 

egna ägg inte används.
5
 

Genetisk förälder  Den person som genom sina spermier eller ägg bidra-

git till uppkomsten av ett barn.
6
 

Givarinsemination Insemination i en kvinna med spermier från någon 

annan än kvinnans make eller sambo. 

Kommersiellt surrogatmoderskap Ett avtal om surrogatmoderskap där surrogatmodern 

får särskild ersättning för att vara surrogatmor.
7
 

Konceptionstid Den tidsperiod inom vilken en befruktning kan ha ägt 

rum.
8
 

Makeinsemination Insemination i en kvinna med spermier från hennes 

make. 

Partiellt surrogatmoderskap Ett avtal om surrogatmoderskap där surrogatmoderns 

egna ägg används.
9
 

Rättslig förälder Den som har uppnått rättslig status som förälder med 

de rättigheter och skyldigheter som förhållandet inne-

bär.
10
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 Singer, Barnets bästa, s. 68. 
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 Smer, Assisterad befruktning, s. 128. 
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 SOU 2016:11, s. 29 f. 
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 Singer, Föräldraskap, s. 42, se även kapitel 1.4. 



 

Samboinsemination Insemination i en kvinna med spermier från hennes 

sambo. 

Sambor Sambor enligt 1 § sambolagen (2003:376) [cit. 

SamboL], definitionen är dock inte begränsad till att 

gälla endast samboförhållanden där ingen sambo är 

gift så som annars är fallet i SamboL.
11

 

Social förälder Den förälder som i vardagen tar ansvar för ett barn.
12

 

  

                                                 
11

 Walin, Vängby, Föräldrabalken: en kommentar, s. 1:28, se även hänvisningar på s. 1:34, s. 1:36 b, s. 1:38 och 

s. 1:49. 
12

 Se kapitel 1.4.  
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1. INLEDNING 

1.1 Bakgrund och problemformulering 

När ett par bestämmer sig för att skaffa barn är det inte alltid saker och ting går som planerat. 

Uppskattningsvis är 10-15 procent av alla som önskar få barn i Sverige ofrivilligt barnlösa.
13

 

Orsakerna till ofrivillig barnlöshet kan vara många, bland annat infertilitet eller sexuell lägg-

ning. En infertilitet, som vidare leder till ofrivillig barnlöshet, har visat sig medföra enorma 

konsekvenser såväl för samhället som för den enskilda individen. Hälften av kvinnorna och en 

fjärdedel av männen som drabbas mår psykiskt dåligt och den psykiska påfrestningen för 

kvinnorna kan vara lika stor som den som drabbar cancerpatienter och andra svårt sjuka 

människor.
14

 Genom den medicinska utvecklingen har vi lyckats hjälpa många ofrivilligt 

barnlösa. Idag har vi tillgång till assisterad befruktning i olika former som kan utföras såväl 

inom svensk- som utländsk hälso- och sjukvård samt i egen regi genom insemination. Fram-

gångarna har medfört utökad lagstiftning i lag (2006:351) om genetisk integritet m.m. [cit. 

GenL] som reglerar hur assisterad befruktning får utföras inom svensk hälso- och sjukvård. 

Samtidigt som vi uppfunnit nya sätt att reproducera oss på och skaffa barn har vi också skapat 

nya sätt att bli förälder på. Det föräldraskap som juristen känner till utgår ifrån de regler som 

finns i 1 kap. Föräldrabalken (1949:381) [cit. FB] och har genom tiderna förutsatt ett genetiskt 

släktskap mellan föräldern och det nyfödda barnet. Genom adoption har vidare möjlighet 

funnits att efter födseln överlåta föräldraskapet vidare. Vid assisterad befruktning krävs i 

många fall ingen genetisk släktskap mellan föräldern och barnet. Det medför att nya problem 

uppstår och konsekvensen kan bli att någon part i processen missgynnas. Dessutom riskerar 

situationer att uppstå när ett barn helt plötsligt anser sig ha fler än två föräldrar trots att den 

svenska rätten inte tillåter detta. Eftersom föräldraskapet är något så grundläggande och helt 

avgörande för ett barns uppväxt är det viktigt att regelverket ger såväl barn som föräldrar den 

mest ändamålsenliga regleringen. 

Alla åtgärder som rör barn ska dessutom vila på principen om barnets bästa vilket måste 

beaktas i allra högsta grad vid ämnets behandling. Under våren har det, genom en av statens 

offentliga utredningar, föreslagits hur Förenta nationernas konvention från den 20 november 

1989 om barnets rättigheter [cit. barnkonventionen] ska kunna inkorporeras i svensk rätt och 

                                                 
13

 Smer, Assisterad befruktning, s. 17. 
14

 Möller, Bjuresten, Patienten i centrum, s. 169 f. 
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därmed bli svensk lag.
15

 Om en inkorporering sker kommer barnets rättigheter kunna räkna 

med att få en än mer framskjuten plats inom svensk rätt. Detta måste naturligtvis beaktas då 

situationen kan få påverkan på de föräldraskapsrättsliga bestämmelserna. 

Det går att konstatera att det rättsliga föräldraskapet vid assisterad befruktning, på grund av 

den medicinska och samhälleliga utvecklingen, varit en livligt debatterad fråga inom svensk 

rätt under de senaste trettio åren. Området är för tillfället under en stor utveckling och rör sig 

ständigt med samhällets förändrade normer och värderingar. Så sent som den 1 april i år fick 

ensamstående kvinnor möjlighet att med den svenska sjukvårdens hjälp genomgå assisterad 

befruktning. En reglering som innebär att två föräldrar inte längre är en självklarhet för ett 

barn. Området är med andra ord högaktuellt i det samhälle vi idag lever i och under ett 

ständigt behov av nya utredningar och reflektioner. 

1.2 Syfte och frågeställningar 

Det stora, bakomliggande syftet är att ta reda på huruvida dagens regler om rättsligt föräldra-

skap vid assisterad befruktning i Sverige är ändamålsenliga. För att inte denna uppsats ska bli 

för omfattande har dock syftet smalnats av och tudelats till att först och främst behandla 

barnets bästa vid föräldraskap efter assisterad befruktning och hur detta begrepp skulle kunna 

göra sig gällande i en debatt om att tillåta fler än två rättsliga föräldrar för barn som till-

kommit genom assisterad befruktning med donerade könsceller. Den andra delen av syftet har 

varit att ta reda på regelverkets förlorare för att på så sätt kunna diskutera kring regleringens 

ändamålsenlighet. 

För att uppfylla ovanstående syfte ska nedan angivna frågeställningar besvaras: 

 Vad innebär uttrycket barnets bästa när det kommer till föräldraskap vid assisterad 

befruktning? 

 Skulle det vara i enlighet med barnets bästa för barn som tillkommit genom assisterad 

befruktning med donerade könsceller att få fler än två rättsliga föräldrar fastställda? 

 Finns det någon eller några personer vid assisterad befruktning som särskilt miss-

gynnas av dagens föräldraskapsrättsliga reglering och för vilka intressen sker det? 

                                                 
15

 SOU 2016:19, s. 19. 
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1.3 Metod, material och källkritik 

1.3.1 Metod 

Det är inte ovanligt att en uppsatsförfattare anger att han eller hon använder sig av den rätts-

dogmatiska metoden. Den rättsdogmatiska metoden är väl förankrad hos de svenska 

rättsvetenskapsmännen och dess syfte brukar i all enkelhet sägas vara att fastställa gällande 

rätt, lex lata.
16

 Till sin hjälp har man de klassiska rättskällorna: lag, förarbeten, prejudikat och 

doktrin samt diverse tolkningsmetoder så som till exempel motsatsslut (e contrario).
17

 Vilken 

auktoritet en rättskälla har avgör sedan analysens slutsats.
18

 Dock är det omtvistat hur långt 

den rättsdogmatiska metoden sträcker sig. Medan Sandgren tolkar metoden rätt snävt och 

hävdar att till exempel underrätts- och myndighetspraxis helt saknar betydelse för en rätts-

dogmatisk analys då materialet inte utgör rättskällor,
19

 har Jareborg till exempel anfört att 

handlande av enskilda i viss mån bör kunna beaktas då rättsdogmatiken utan sin omvärld blir 

värdelös.
20

 Kleineman anför vidare att det går att bedriva en kritisk rättsdogmatisk forskning 

som går utanför gällande rätt och som kan medföra att lagstiftningen kritiseras eller att man 

kommer med förslag på hur den bör ändras.
21

 

Eftersom den rättsdogmatiska metoden är omtvistad utgör Sandgrens definition av den som en 

väldigt snäv metod som utgår ifrån att fastställa gällande rätt den mest klara definitionen på 

metoden. Därför har metodvalet gjort utifrån hans definition. Utifrån det synsättet faller denna 

uppsats utanför det rättsdogmatiska området. Anledningen är att några klara svar på de fråge-

ställningar som uppställts ovan inte går att finna genom att bara titta på gällande rätt. Istället 

behöver området analyseras tämligen fritt. Sandgren har beskrivit en rättsanalytisk metod som 

utgår ifrån att de klassiska rättskällorna inte utgör en ram för argumentationen.
22

 Den rätts-

analytiska metoden kräver enligt Sandgren inte heller att rättsvetenskapen når fram till ett helt 

felfritt svar på ställda frågor utan inom den rättsanalytiska metoden kan rättsvetenskapen ses 

som mer fri och öppen för vidare diskussion.
23

 Vidare innehåller den rättsanalytiska metoden 

mer utrymme för att ge en del allmänt erkända värderingar spelrum.
24

 Den här uppsatsen 

anammar dessa möjligheter och analysen bygger på en fri och öppen diskussion där bland 

                                                 
16

 Sandgren, Rättsvetenskap för uppsatsförfattare, s. 43. 
17

 Kleineman, Rättsdogmatisk metod, s. 21. 
18

 Sandgren, Rättsvetenskap för uppsatsförfattare, s. 44. 
19

 Ibid. 
20

 Jareborg, Rättssdogmatik som vetenskap, 9. 
21

 Kleineman, Rättsdogmatisk metod, s. 39. 
22

 Sandgren, Rättsvetenskap för uppsatsförfattare, s. 46. 
23

 Ibid. 
24

 Ibid., s. 47. 
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annat myndighetsmaterial utgör en del av argumentationen. Uppsatsens frågeställningar 

handlar mycket om samhällets värderingar och normer, i synnerhet när det kommer till 

barnets bästa. Något ”rätt” svar har därför inte varit möjligt att utröna, istället går endast en 

viss öppning för en fortsatt diskussion att finna. Den sista frågan lutar mer åt att kunna lösas 

på Sandgrens rättsdogmatiska sätt, men även där finns ett behov av en kritisk analys av rätten, 

något den rättsanalytiska metoden särskilt lämpar sig för.
25

 

Det kan tilläggas att även Kleineman anfört att det funnits förslag att, av rent pedagogiska 

skäl, definiera den rättsdogmatiska metoden som rättsanalytisk då det bättre skulle beskriva 

den analys av rättsregler som många jurister ägnar sig åt.
26

 Metodvalet känns därför modernt. 

Dessutom utgör metodvalet ett resultat av ämnesvalet. Föräldraskap vid assisterad befruktning 

bygger trots allt mycket på etiska värderingar och inte enbart på hur rätten ser ut idag. 

1.3.2 Material och källkritik 

Materialvalet speglar till viss del metodvalet genom att inte endast innehålla de klassiska 

rättskällorna. En del material är till exempel hämtat från myndigheter, bland annat Statens 

medicinsk-etiska råd [cit. Smer]. Den rapport Smer lämnade år 2013 om etiska aspekter på 

assisterad befruktning har varit oerhört behjälplig under arbetets gång.
27

 Förarbeten har dock 

varit den enskilt mest användbara rättskällan genom processen. Då området är färskt finns 

många avväganden enbart beskrivna i förarbetena medan praxis och doktrin saknas. 

Utredningar och betänkanden som inte lett till lagförslag har också använts, bland andra SOU 

2007:3 Föräldraskap vid assisterad befruktning, samt de två färska utredningarna som kom i 

år SOU 2016:11 Olika vägar till föräldraskap och SOU 2016:19 Barnkonventionen blir 

svensk lag. SOU 2007:3 har inte utmynnat i något lagförslag men utredningen är ändå av 

intresse då den innehåller intressanta förslag och idéer. 

En stor brist på området för föräldraskap vid assisterad befruktning är avsaknaden av praxis. 

Nyttan av rättsfall har därmed varit starkt begränsad. Dock har även praxis på närliggande 

områden beaktats när rätten beskrivits. 

När det kommer till doktrin är det tre enskilda författare som starkt utmärker sig på området: 

Anna Singer, Åke Saldeen och Johanna Schiratzki. De två förstnämnda är de som behandlat 

föräldraskap vid assisterad befruktning mest genomgående i den juridiska doktrinen. Johanna 

                                                 
25

 Ibid., s. 45. 
26

 Kleineman, Rättsdogmatisk metod, s. 24. 
27

 Smer, Assisterad befruktning. 
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Schiratzki och Anna Singers publikationer har vidare varit till stor hjälp när det kommer till 

barnets bästa och barnets rättigheter. Anna Singers avhandling från 2000 Föräldraskap i 

rättslig belysning, behandlar i princip uppsatsens område plus naturligtvis även ett avsevärt 

större område. Publikationen har dock ett par år på nacken och mycket har hänt de senaste 

sexton åren varför de överväganden som gjordes i avhandlingen inte alltid är aktuella idag. Av 

den anledningen har avhandlingen fått en mer begränsad betydelse än vad man skulle kunna 

tro. 

Vidare har barnkonventionen beaktats, barnkonventionen uppnår inte status av svensk lag 

utan Sverige är endast folkrättsligt bunden till konventionen. Barnkonventionen är dock en 

viktig källa på området för barnrätt och barnkonventionen påverkar barnrätten i hög ut-

sträckning. 

1.4 Något om terminologin 

Det finns fyra olika typer av föräldraskap. För att underlätta den fortsatta läsningen är det 

lämpligt att åtskillnad mellan dessa belyses redan i det inledande kapitlet. De fyra typerna 

man talar om är: rättsligt föräldraskap, genetiskt föräldraskap, biologiskt föräldraskap och 

socialt föräldraskap.
28

 Det föräldraskap som kanske starkast är förknippat med termen 

förälder kallas genetiskt föräldraskap och grundar sig på den genetiska kopplingen mellan 

föräldern och barnet. Förr har man i svensk rätt enbart talat om ett biologiskt föräldraskap till 

ett barn medan man aldrig definierat ett föräldraskap som genetiskt.
29

 Med dagens teknik för 

äggdonation har man dock stött på problem då både den donerande kvinnan samt den kvinna 

som föder barnet kan ses som en biologisk mor till barnet.
30

 Det är anledningen till att man nu 

även talar om genetiskt föräldraskap till ett barn.
31

 I uppsatsen följs definitionerna i SOU 

2007:3. Ett genetiskt föräldraskap föreligger om en man genom spermier eller en kvinna 

genom ägg bidragit till ett barns uppkomst medan en mor är biologisk förälder om hon bär 

och föder ett barn.
32

 Någon annan biologisk förälder än den födande modern finns således inte 

och det genetiska och biologiska föräldraskapet behöver, med tanke på möjligheten till ägg-

donation, inte sammanfalla. 

                                                 
28

 Singer, Föräldraskap, s. 42 ff. 
29

 Ibid., s. 42 f. 
30

 Ibid. 
31

 Ibid. 
32

 SOU 2007:3, s. 12. Definitionen följs även i senare betänkande, b.la. SOU 2016:11, s. 297. Jfr dock Singer, 

Föräldraskap, s. 42 f. Singer använder termen biologiskt föräldraskap i alla kapitel utom när det gäller 

äggdonation då hon anser att det är ett mer vedertaget begrepp. Observera att hennes avhandling är från år 2000 

och termen genetiskt föräldraskap verkar ha nått större spridning idag bland annat efter att äggdonation tilläts 

inom svensk rätt. 
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Det sociala föräldraskapet kan, till skillnad från de två ovan nämnda föräldraskapen, skifta i 

definition. Till exempel kan den sociala föräldern vara den som i vardagen ser efter barnet, 

har ett vårdnadsansvar eller har ett ekonomiskt eller långsiktigt ansvar för barnet.
33

 Den 

gemensamma nämnaren torde därmed vara att den sociala föräldern utövar vad som kan kallas 

för ”en förälders uppgift”.
34

 Med ovan nämnda definitioner förstår man att ett barn kan ha 

flera olika sociala föräldrar beroende på hur familjekonstellationen ser ut. 

Det föräldraskap där uppsatsen lägger sin tyngdpunkt är det rättsliga föräldraskapet. Det rätts-

liga föräldraskapet förvärvas enligt 1 kap. FB och är ett statusförhållande, vilket innebär att 

det är lagregler som avgör vem som är rättslig förälder.
35

 Ett avtal om rättsligt föräldraskap 

mellan enskilda saknar med andra ord verkan. Förhållandet medför vissa rättigheter och 

skyldigheter gentemot barnet, såsom skyldighet till underhåll och ömsesidig arvsrätt.
36

 Vidare 

är det rättsliga föräldraskapet en förutsättning för att en enskild ska kunna driva frågor om 

vårdnad, boende och umgänge, undantag gäller dock om en särskilt förordnad vårdnadshavare 

har utsetts.
37

 I normalfallet ligger det genetiska och biologiska föräldraskapet till grund för 

vem som är rättslig förälder enligt 1 kap. FB men vid fall av adoption eller assisterad befrukt-

ning med donerade könsceller har det sociala föräldraskapet utformat hur det rättsliga 

föräldraskapet ska fastställas.
38

  

När endast termen förälder används i uppsatsen syftas det på den person som är rättslig 

förälder till ett barn. 

1.5 Disposition 

Kapitel 2-5 utgörs till stor del av en deskriptiv framställning som är av betydelse för analysen. 

En viss genomgående analys har dock eftersträvats för att ge uppsatsen mer liv. Uppsatsen 

inleds med att behandla grunderna för assisterad befruktning, såväl medicinskt som historiskt 

och juridiskt för att få ett grepp om området. Vidare behandlas barnets bästa och barnets 

rättigheter i förhållande till föräldraskapet något som är av betydelse för hela uppsatsens syfte 

och som kommer analyseras i förhållande till samtliga ovan ställda frågeställningar. Därefter 

behandlas reglerna om fastställande och hävande av moder- och faderskap. Huvudreglerna 

                                                 
33

 Se bland annat Smer, Assisterad befruktning, s. 35 samt Mägi, Zimmerman, Stjärnfamiljejuridik, s. 148. 
34

 Singer, Föräldraskap, s. 43. 
35

 Schiratzki, Föräldraansvar, s. 93 f. 
36

 7 kap. 1 § FB och 2 kap. 1-2 §§ Ärvdabalk (1958:637) [cit. ÄB]. 
37

 Schiratzki, Föräldraansvar, s. 93. 
38

 Smer, Assisterad befruktning, s. 35, se även kapitel 5 om fastställande av föräldraskap vid assisterad 

befruktning. 
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tillämpas även vid assisterad befruktning. Dock finns vid assisterad befruktning även special-

regler som behandlas i kapitlet därefter. Slutligen utgörs kapitel 6 av en analys av ovan ställda 

frågeställningar. Analysen är uppdelad i tre underrubriker med tre skilda slutsatser, en för 

varje fråga. 
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2. ASSISTERAD BEFRUKTNING 

2.1 Assisterad befruktning 

Det finns två metoder som används vid behandling med assisterad befruktning i Sverige, 

insemination och in vitro-fertilisering [cit. IVF], eller som det i lagtexten kallas: befruktning 

utanför kroppen. Metoderna har sina egna för- och nackdelar. Insemination kan vara hjälp-

samt ifall mannens spermier inte har fullgod funktion eller när samkönade par eller ensam-

stående kvinnor vill bli föräldrar.
39

 Dock fungerar metoden inte för alla. Om man inte 

beräknas kunna nå framgång med en insemination kan man istället gå vidare med en IVF-

behandling.
40

 IVF är dock en behandling som är mer komplicerad och som till exempel inte är 

möjlig att utföra i egen regi utan kräver sjukvårdens hjälp.  

Förenklat innebär insemination att spermier förs in i kvinnans livmoder med en plastkateter 

eller i vaginan med en nålfri injektionsspruta.
41

 Vid insemination kan man välja att antingen 

använda sin makes eller sambos spermier eller donerade sådana.
 

IVF kan utföras genom konventionell IVF eller ICSI (mikrofertilisering).
42

 I det första fallet 

befruktar en spermie med egen kraft ett ägg utanför kvinnans kropp och i det andra fallet sker 

en mikroinjicering av en enda spermie i en äggcell.
43

 Efter befruktningen återförs det befruk-

tade ägget till kvinnans livmoder.
44

 ICSI går därmed bra att använda även om spermierna av 

någon anledning inte kan förflytta sig av egen kraft.
45

 

2.2 En historisk tillbakablick på lagstiftningshistorian rörande assisterad 

befruktning 

Insemination är inte en helt ny medicinsk företeelse. Man räknar med att makeinsemination 

utförts utomlands sedan 1860-talet och man vet att givarinsemination förekommit i Sverige 

sedan 1920-talet.
46

 Första gången förfarandet berördes i ett lagförarbete var när ärvdabalk-

sakkunniga föreslog införandet av FB på 1940-talet. I betänkandet anfördes emellertid att den 

begränsade omfattningen av inseminationer inte motiverade någon lagstiftning på området.
47

 

                                                 
39

 Smer, Assisterad befruktning, s. 49. 
40

 Ibid., s. 50. 
41

 Ibid., s. 49. 
42

 Lundin, Mikkelsen, Inseminering och fertilisering, s. 89. 
43

 Smer, Assisterad befruktning, s. 51. 
44

 Ibid. 
45

 Lundin, Mikkelsen, Inseminering och fertilisering, s. 92. 
46

 SOU 1983:42, s. 13. 
47

 SOU 1946:49, s. 64. 
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Den dåvarande Medicinalstyrelsen var dock av en annan uppfattning vilket fick till följd att en 

sakkunnigutredning inom justitiedepartementet insattes med uppgift att lämna förslag på 

reglering av verksamheten.
48

 Utredningen utmynnade i ett betänkande år 1953 med förslag 

om en reglering av givarinsemination för gifta, olikkönade par men förslaget antogs aldrig.
49

 

Inseminationsförfarandet fick därmed en trög start i lagstiftningen. Under 1980-talet hade 

inseminationsförfarandet ökat i popularitet i många länder men trots det saknade hela 

Västeuropa lagstiftning på området.
50

 Regeringen fann emellertid ett behov av att lagreglera 

området och år 1985 tillkom lag (1984:1140) om insemination [cit. inseminationslagen] som 

tillät såväl make-, som sambo- och givarinsemination för olikkönade makar och sambor. 

Behovet av lagstiftning motiverades av departementschefen med att underlätta för ofrivilligt 

barnlösa som vill använda sig av metoden samt att ge sjukvården kontroll och samhället till-

syn över inseminationerna.
51

 

Det tog lite längre tid innan IVF-förfarandet blev vanligt. År 1978 föddes det första barnet 

genom en IVF-behandling i England och metoden blev snabbt populär och fick spridning.
52

 

Sverige valde att reglera förfarandet på ett liknande sätt som inseminationer år 1989 genom 

lag (1988:711) om befruktning utanför kroppen [cit. befruktningslagen]. I propositionen 

diskuterades det hur långt det etiskt är acceptabelt att gå för att påverka reproducerings-

processen.
53

 Departementschefen anförde att en humanistisk syn på människan som en fri och 

ansvarig, skapande och social varelse skulle ligga till grund för det etiska ställningstagandet 

men att de barnlösas önskan om barn aldrig fick vinna över principen om barnets bästa.
54

 Ett 

motiv för att tillåta IVF med en makes eller sambos egna spermier var att förfarandet i så hög 

grad liknade en make- eller samboinsemination.
55

 Befruktning utanför kroppen med donerade 

könsceller ratades dock vilket innebar att endast olikkönade par med någorlunda fungerade 

könsceller kunde bli hjälpta. Departementschefen anförde att äggdonation innebar en så stor 

manipulation av den mänskliga livsprocessen att det var ägnat att skada människosynen.
56

 

Spermiedonation, som redan tilläts vid insemination, anfördes på samma grund inte vara 

                                                 
48

 Singer, Föräldraskap, s, 306. 
49

 SOU 1953:9. 
50

 Prop. 1984/85:2, s. 6. 
51

 Ibid., s. 8. 
52

 Prop. 1987/88:160, s. 6. 
53

 Ibid., s. 8. 
54

 Ibid. 
55

 Ibid., s. 9 och SOU 1985:5 s. 39. 
56

 Prop. 1987/88:160, s. 12. 
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etiskt försvarbart.
57

 Etiska skäl fick med andra ord ligga till grund för en begränsning av 

förfarandet. 

Trots en del diskussioner redan under 1990-talet rörande tillåtande av ägg- och spermie-

donationer vid befruktning utanför kroppen dröjde det till år 2003 innan förfarandena tilläts. 

Ett förbud mot att samtidigt donera äggceller och spermier upprätthölls emellertid. 

Propositionen som låg till grund för lagändringen tog stor hänsyn till en etisk analys utfärdad 

av Smer år 1995 Assisterad befruktning – synpunkter på vissa frågor i samband med 

befruktning utanför kroppen. Smer hade fått i uppdrag att rent etiskt behandla frågan om olika 

behandlingsmetoder för ofrivilligt barnlösa och rådet grundade bedömningarna på upp-

fattningen om alla människors lika värde och en humanistisk människosyn med hänsyn till de 

etiska principerna om respekt för självbestämmande och integritet, principen om att minska 

lidande, godhetsprincipen och rättviseprincipen.
58

 En stor hänsyn togs därmed vid lagförslaget 

till de ofrivilligt barnlösas situation men även till barnets bästa och barnets rättigheter, bland 

annat barnets rätt att få ta del av sitt genetiska ursprung som en förutsättning för att 

behandlingen skulle få godtas.
59

 Samtidig ägg- och spermiedonation ansågs, i enlighet med 

vad Smer tidigare uttalat, innebära en för långtgående strävan att komplettera livets ofullkom-

lighet med hjälp av tekniska framsteg.
60

 Än så länge upprätthölls tanken om att assisterad 

befruktning endast skulle erbjudas olikkönade par.  

Det dröjde till år 2005 innan samkönade, kvinnliga par som var sambor eller registrerade 

partners med den svenska sjukvårdens resurser fick hjälp att genomgå assisterad befruktning 

med donerade spermier. Den stora stötestenen vid lagstiftningsarbetet rörde huruvida det var 

legitimt att upprätthålla en skillnad mellan olikkönade och samkönade par.
61

 Det saknades, 

enligt regeringen, evidens för att barn till homosexuella skulle få en sämre uppväxtmiljö.
62

 

Regeringen anförde även att det var bättre för barnet och för att tillförsäkra barnets rätt till 

kunskap om sitt ursprung att den assisterade befruktningen skedde i Sverige än utomlands där 

spermiegivaren som regel var anonym.
63

 

                                                 
57

 Ibid., s. 13. 
58

 Prop. 2001/02:89, s. 21 f. 
59

 Ibid., s. 22. 
60

 Ibid., s. 52. Se mer om embryodonation i kapitel 2.3.1. 
61

 Prop. 2004/05:137, s. 38. 
62

 Adoption för samkönade par hade tillåtits redan 2003 och man tog del av bland annat det forskningsunderlag 

som uppkommit vid uppföljningar i dessa situationer, ibid., s. 39. 
63

 Ibid. 
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Den senaste stora ändringen på området för assisterad befruktning kom den 1 april i år och 

innebär att även ensamstående kvinnor, med sjukvårdens hjälp, får utföra assisterad 

befruktning med donerade spermier på samma villkor som par. Frågan har tidigare varit uppe 

för behandling och debatt och ansetts kontroversiell då ett barn ansetts ha rätt till två föräldrar 

vid födseln.
64

 Regeringen ställde sig frågan huruvida det faktum att lagstiftningen uteslöt 

ensamstående kvinnor från möjligheten att bli förälder via assisterad befruktning kunde ses 

som motiverad. De anförde att synen på vad en familj är har förändrats avsevärt under de 

senaste åren, dessutom fanns det vid tidpunkten redan många ensamstående kvinnor som åkte 

utomlands och genomförde assisterad befruktning.
65

 Visserligen anfördes att barn till en 

ensamstående får en mer utsatt situation socialt och ekonomiskt men också att den begränsade 

forskning som fanns tydde på att barn som tillkommit genom assisterad befruktning av 

ensamstående kvinnor hade lika goda uppväxtvillkor som andra barn.
66

 Motiv för att upprätt-

hålla begränsningen saknades därmed. 

Lagstiftningen har med andra ord gått från att vara främmande för en reglering rörande 

assisterad befruktning på 1980-talet till att idag, genom sjukvårdens försorg, erbjuda många 

olika människor hjälp att skaffa barn på konstgjord väg. Lagstiftningens motiv har till stor del 

handlat om att öppna upp för ofrivilligt barnlösa att bli föräldrar och att uppnå jämlikhet 

mellan människor men behovet av lagstiftning har också motiverats utifrån ett barnperspektiv, 

framför allt barnets rätt till kunskap om sitt genetiska ursprung. Barnperspektivet blir ännu 

tydligare när uppsatsen sedan behandlar föräldraskapet vid assisterad befruktning. Till stor del 

synes också lagstiftaren på senare år känt sig tvungen att erbjuda olika former av assisterad 

befruktning inom svensk hälso- och sjukvård för att på så sätt tillvarata barnets rätt till framför 

allt kunskap om sitt genetiska ursprung och försöka locka ofrivilligt barnlösa att genomgå en 

assisterad befruktning i Sverige istället för utomlands. Att lagstifta enbart på denna grund kan 

dock lätt kritiseras för att man då tillmäter barnets rätt till kunskap om sitt genetiska ursprung 

en allt för stor vikt jämfört med andra intressen barnet kan ha. 

                                                 
64

 Se mer om detta under kapitel 3.3. 
65

 Prop. 2014/15:127, s. 12. 
66

 Ibid. 
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2.3 Otillåtna möjligheter till assisterad befruktning 

2.3.1 Befruktning utanför kroppen med både ett donerat ägg och donerade 

spermier 

Trots den snabba utvecklingen på området finns det fortfarande förfaranden inom assisterad 

befruktning som är otillåtna enligt svensk rätt. Embryodonation eller donation av ett befruktat 

ägg, innebär att ett embryo som blivit över från ett annat pars IVF-behandling doneras till ett 

barnlöst par.
67

 En liknande metod är att ägg och spermier som donerats separat används för att 

uppfylla ett barnlöst pars önskan om en graviditet, ibland används utomlands termen embryo-

donation även för detta förfarande.
68

 I uppsatsen används genomgående termen embryo-

donation för båda dessa metoder. Embryodonation innebär att barnet inte får någon genetisk 

koppling till de tilltänkta föräldrarna. Idag är alla former av embryodonation otillåtna i 

Sverige, det är dessutom otillåtet för en ensamstående kvinna att använda sig av ett donerat 

ägg för att uppnå en graviditet, 7 kap. 3 § 2 st. GenL. Det innebär att ett par där båda saknar 

fungerade könsceller eller en ensamstående kvinna som saknar funktionsdugliga ägg inte kan 

få hjälp med assisterad befruktning i Sverige. Det är dock inte ovanligt att ofrivilligt barnlösa 

genomgår behandling utomlands varför förfarandet redan idag får konsekvenser när det 

kommer till att bestämma föräldraskapet i Sverige. 

Som nämnts i föregående kapitel behandlades embryodonation i propositionen som låg till 

grund för att godkänna äggdonation och spermiedonation vid befruktning utanför kroppen 

men något förslag till lagstiftning lades inte fram. Regeringen anförde:  

”I likhet med Statens medicinsk-etiska råd anser regeringen dock att ett accepterande av 

en metod där inget genetiskt samband mellan föräldrar och barn finns kan ses som en 

alltför långtgående strävan att med tekniska insatser kompensera livets ofullkomlighet. 

När det handlar om att åstadkomma en graviditet där varken ägget eller spermien 

kommer från de blivande föräldrarna kan det finnas en risk för att ägg och spermier ses 

som objekt som är fritt tillgängliga för att skapa en människa. Ett sådant förfarande 

skulle bidra till att förstärka en teknifierad människosyn. Det bör därför inte tillåtas.”
69

 

Huruvida embryodonation bör tillåtas har dock på nytt tagits upp för diskussion under de 

senaste åren. Smer kom med en ny etisk rapport år 2013 där rådet anförde att embryodonation 

                                                 
67

 Smer, Assisterad befruktning, s. 128. 
68

 Ibid. 
69

 Prop. 2001/02:89, s. 52. 
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bör tillåtas i Sverige. Skälen för rådets ändrade uppfattning var en ny syn på föräldraskapet. 

Rådet anförde att andra faktorer än det genetiska sambandet mellan barn och föräldrar var 

överlägsna när det kom till barnets välmående och att det sociala sambandet vägde tyngre.
70

 

De viktigaste faktorerna hade med de sociala familjebanden att göra och innefattade kärlek 

och trygghet under uppväxten.
71

 Dessutom ansåg Smer att barnets bästa troligen inte skulle 

innebära ett problem i situationen trots att kunskapsunderlaget för hur en embryodonation 

påverkar barnet när det blir äldre saknades.
72

 Det viktigaste var, enligt Smer, att barnet skulle 

tillförsäkras rätt till kunskap om sitt genetiska ursprung.
73

 Efter Smers rapport beslutade rege-

ringen att tillkalla en särskild utredare för att utreda bland annat om embryodonation kunde 

bli tillåtet och den 24 februari i år kom betänkandet SOU 2016:11 Olika vägar till föräldra-

skap. Där föreslås att kravet i 7 kap. 3 § GenL på genetisk koppling mellan förälder och barn 

slopas. Huruvida något lagsförslag på grundval av utredningen kommer att framläggas är 

ännu inte klart. 

2.3.2 Surrogatmoderskap 

Ett par eller en ensamstående som saknar möjlighet att själv bära och föda ett barn kan inte 

heller få hjälp med assisterad befruktning inom den svenska hälso- och sjukvården. Ett 

alternativ för dessa personer skulle kunna vara surrogatmoderskap. Surrogatmoderskap 

innebär att en kvinna bär och föder ett barn för någon annans räkning med avsikten att över-

lämna barnet till de tilltänkta föräldrarna eller den tilltänkta föräldern efter förlossningen.
74

 Ett 

surrogatmoderskap kan vara antingen partiellt eller fullständigt samt antingen altruistiskt eller 

kommersiellt.
75

 Det partiella surrogatmoderskapet innebär att surrogatmoderns egna ägg 

befruktas medan det fullständiga surrogatmoderskapet innebär att ägget kommer från den 

tilltänkta modern eller en donator.
76

 Vidare får surrogatmodern ingen särskild ersättning för 

att ställa upp som surrogatmoder vid ett altruistiskt surrogatmoderskap medan särskild 

ersättning utges vid ett kommersiellt surrogatmoderskap.
77

 Surrgatmoderskap är inte tillåtet i 

svensk rätt men det hindrar inte att en surrogatmoder anlitas i utlandet. Ett avtal om surrogat-

moderskap skulle dock sakna rättslig verkan inom svensk rätt.
78

 Inte heller skulle ett avtal om 

                                                 
70

 Smer, Assisterad befruktning, s. 126. 
71

 Ibid., s. 136. 
72

 Ibid. 
73

 Ibid. 
74

 SOU 2016:11, s. 29. 
75

 Ibid. 
76

 Ibid., s. 29 f. 
77

 Ibid., s. 30. 
78

 Singer, Barnets bästa, s. 83. 
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surrogatmoderskap kunna ingås före barnets födelse då en adoption av barnet fordrar en 

lämplighetsprövning enligt 4 kap. 6 § FB.
79

 

Surrogatmoderskap är något som inte sällan ansetts kontroversiellt och oetiskt och i strid med 

människovärdesprincipen.
80

 Trots den ståndpunkten har man dragit sig för att kriminalisera 

förfarandet då en straffsanktion inte ansetts vara ett effektivt medel för att stävja beteendet.
81

 I 

Smers rapport från 2013 utreddes emellertid ånyo huruvida surrogatmoderskap skulle kunna 

vara etiskt godtagbart och rådet kom fram till att ett altruistiskt surrogatmoderskap under vissa 

förutsättningar borde kunna tillåtas när det föreligger en nära relation mellan surrogatmodern 

och de blivande föräldrarna, det inte är surrogatmoderns första barn, det rör sig om ett full-

ständigt surrogatmoderskap, med flera kriterier.
82

 Liksom embryodonation betänktes därmed 

även surrogatmoderskap i SOU 2016:11 men där valde utredaren att gå emot rapporten. 

Utredaren anförde att nackdelarna i form av kunskapsluckor vad gäller barnets bästa,
83

 risken 

för påtryckningar mot kvinnor och dold kommersialisering,
84

 hotet mot kvinnors själv-

bestämmande över sin kropp,
85

 mater est-regeln
86

 och tvistigheter om vem som rimligen kan 

anses ha en ångerrätt, surrogatmodern eller de tilltänkta föräldrarna,
87

 med flera skäl över-

vägde de fördelar som ett altruistiskt surrogatmoderskap kan medföra. 

Eftersom svenskar ändå anlitar surrogatmödrar utomlands blir problematiken rörande 

föräldraskapet vid surrogatarrangemang gällande även här i landet, vilket ska redovisas 

ytterligare i kapitlen nedan. 

  

                                                 
79

 Se angående moderskapet till ett barn som tillkommit genom surrogatmoderskap i kapitel 5.1.1. 
80

 Se till exempel prop. 2001/02:89, s. 55. 
81

 Ibid. 
82

 Smer, Assisterad befruktning, s. 171 f. 
83

 SOU 2016:11, s. 446 f. 
84

 Ibid., s. 447 f. 
85

 Ibid., s. 448. 
86

 Se mer om denna regel i kapitel 5.1.1. 
87
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3. BARNETS BÄSTA OCH BARNETS RÄTTIGHETER I FÖR-

HÅLLANDE TILL FÖRÄLDRASKAPET 

3.1 Barnets bästa vid rättsligt föräldraskap och i svensk rätt 

Inom barnrätten är barnets bästa en grundpelare och en oerhört viktig princip. Hänvisningar 

till barnets bästa i svensk rätt har, åtminstone mer allmänt, förekommit sedan början på 1900-

talet så det rör sig inte om något nytt koncept.
88

 Det är enkelt att åberopa barnets bästa som 

skäl för en åtgärd, men att definiera begreppets innehåll låter sig inte göras lika lätt. Singer 

beskriver i sina arbeten barnets bästa som en rättslig målsättning just eftersom begreppet inte 

klart kan bestämmas.
89

 Den rättsliga målsättningen innebär enligt henne att en åtgärd på bästa 

sätt ska tillgodose barnets olika behov och intressen.
90

 Barnets bästa måste tolkas i det 

enskilda fallet och är beroende av vilken kultur eller tid man befinner sig i, samt inom vilket 

rättsområde man verkar och till och med beroende på vilken enskild rättsfråga det rör sig 

om.
91

 På grund av att definitionen skiftar är det vanligt att en norm får ligga till grund för 

tolkningen av vad barnets bästa är. Schiratzki anför som exempel att den vanligaste levnads-

formen är kärnfamiljen och barnets bästa anses därför vara i enlighet med kärnfamiljen.
92

 Vad 

samhället är van vid blir då i enlighet med barnets bästa. Schiratzki talar vidare om att barnets 

bästa vid föräldraskapsfrågor inte individuellt kan bestämmas utan handlar om att lagen 

förutsätts vara i enlighet med barnets bästa.
93

 Med andra ord utgör normer och presumtioner 

grunden för föräldraskapets bestämmande. Någon prövning i det enskilda fallet sker bara i 

undantagsfall, till exempel får socialnämnden lägga ner en påbörjad utredning om faderskapet 

om det kan antas att utredningen är till men för barnet eller utsätter modern för påfrestningar 

som kan innebära fara för hennes psykiska hälsa, se 2 kap. 7 § 1 st. p. 4 FB. 

I svenska förarbeten har det föreslagits att en tolkning av barnets bästa ska ske utifrån två 

olika perspektiv: ett objektivt perspektiv som utgår ifrån vad som enligt forskning och be-

prövad erfarenhet är bäst för barnet och ett subjektivt perspektiv som utgår ifrån vad barnet 

själv anser vara dennes bästa.
94

 Genom forskning och beprövad erfarenhet uppnår man något 
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som kallas för barnets behov.
95

 Till exempel kan behov av omvårdnad och försörjning anses 

ligga i linje med barnets behov. När barnet subjektivt får uttrycka sin åsikt talar man istället 

om barnets intresse.
96

 Gemensamt ligger barnets behov och barnets intresse till grund för vad 

barnets bästa är. 

Principen om barnets bästa har i Sverige införts i lagtext i bland annat 6 kap. 2 a § FB där det 

stadgas att barnets bästa ska vara avgörande för alla beslut om vårdnad, boende och umgänge. 

I 1 kap. FB saknas emellertid uttryckliga referenser till barnets bästa. Det innebär dock inte att 

principen saknar betydelse i dessa fall. Istället ligger barnets bästa till grund för avväganden 

om alla möjliga barnrättsliga spörsmål. Till exempel presumeras det, utanför området för 

assisterad befruktning, vara i enlighet med barnets bästa att få sin genetiska far fastställd som 

rättslig far.
97

 Singer anför i sin avhandling att det inte finns någon anledning att tro att barnets 

intresse vid fastställande av rättsligt föräldraskap inte ska vara utgångspunkten trots att 

området, i alla fall då, var relativt obehandlat.
98

 I en artikel två år efter avhandlingen anför 

Singer att: ”En sak är säker: Barnets bästa skall vara ledstjärna för avgörande av vem som 

skall ges rättsligt erkännande som förälder!”
99

 I SOU 2007:3 anges även att: ”Regleringen av 

det rättsliga föräldraskapet vid assisterad befruktning ska utgå ifrån vad som kan antas vara 

bäst för barnet och så långt det är möjligt tillgodose barnets behov.”
100

 Idag torde det därmed 

vara klart att barnets bästa är av allra största vikt när det kommer till att bestämma föräldra-

skapet till ett barn. 

Barnets bästa i svensk rätt är sammanfattningsvis svårdefinierat och svårtolkat och måste om-

värderas beroende på vilken rättsfråga som är aktuell. Det här innebär en stor flexibilitet men 

också en stor osäkerhet när det kommer till hur barn behandlas i varje, enskilt fall. 

3.2 Barnets bästa enligt barnkonventionen 

Ett viktigt folkrättsligt instrument som reglerar barnets rättigheter är barnkonventionen. 

Sverige ratificerade konventionen år 1990 och förband sig därmed att följa dess innehåll. Den 

metod Sverige valt för att förverkliga konventionens krav är genom att successivt ändra sin 

egen lagstiftning i överensstämmelse med konventionen (transformering).
101

 Det innebär att 
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konventionen inte har samma status som lag utan att det är upp till riksdag och regering att se 

till att konventionens krav genomförs genom införandet av nya bestämmelser i den nationella 

rätten.
102

 Vidare är domstolar och andra myndigheter skyldiga att tillämpa svenska regler 

fördragskonformt.
103

 På senaste tiden har det förts en hel del diskussioner om huruvida 

barnkonventionen borde inkorporeras och därmed uppnå status som svensk lag. Under våren 

2016 kom betänkandet SOU 2016:19 som föreslår en sådan ordning för att säkerhetsställa att 

barnperspektivet tas tillvara på och att barnets rättigheter får större genomslagskraft i svensk 

rätt.
104

 En sådan förändring innebär också att beslutsfattare kan låta konventionens bestäm-

melser ensamma ligga till grund för överväganden och beslut.
105

 Med största sannolikhet 

kommer denna utredning leda till att ett lagförslag läggs fram då utredningen till stor del 

handlade om den nuvarande regeringens starka önskan att införliva barnkonventionen i svensk 

rätt och mer om hur barnkonventionen ska bli svensk lag och inte om den ska bli det.
106

 

Barnkonventionen innehåller en rad rättigheter som ett barn ska tillförsäkras men där finns 

också fyra grundprinciper. Dessa ska vägleda tolkningen och tillämpningen av konventionens 

övriga artiklar.
107

 De fyra principerna är: artikel 3 som stadgar att barnets bästa ska komma i 

främsta rummet vid alla åtgärder som rör barn, artikel 2 som stadgar likabehandling och icke-

diskriminering, artikel 6 som stadgar barnets rätt till liv och artikel 12 som stadgar barnets rätt 

att uttrycka sin åsikt och få den respekterad. Vad gäller principen om barnets bästa har FN:s 

kommitté för barnets rättigheter bekräftat att principen ska utgöra en tolkningsmetod för 

konventionens artiklar men har även anfört att principen dessutom ska ses som en allmän 

princip som ska genomsyra lagstiftningen, administrativa beslut m.m.
108

 Eftersom principen 

är så vag och öppen har kommittén dessutom försökt begränsa tolkningarna av den. Bland 

annat har de sagt att tolkningen av barnets bästa måste stå i överensstämmelse med 

konventionens anda.
109

 Barnkonventionen förespråkar dock inte att principen om barnets 

bästa ska vara absolut. Enligt konventionens originaltext ska principen bara vara ”a primary 

consideration”, och inte ”the primary consideration” som tidigare varit ledande i äldre 

traktat.
110

 Det innebär att principen kan vägas mot andra, motstående intressen. 
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Då regeringen visar en sådan angelägenhet att inkorporera barnkonventionen kommer det 

troligen att ske. I så fall kommer spelplanen för det barnrättsliga området att förändras. Frågan 

är dock ifall barnets bästa kommer få en mer framskjuten placering inom den föräldraskaps-

rättsliga regleringen enbart för att enligt artikel 3 i blir svensk lag. Redan idag är Sverige folk-

rättsligt bundna till konventionen och eftersom barnets bästa i konventionen är mer av en 

tolkningsprincip än en lagregel kan artikel 3 bli komplicerad att tillämpa av enskilda myndig-

heter och beslutsfattare. De har istället att tillämpa det föräldraskapsrättsliga regelverket som 

presumeras vara i enlighet med barnets bästa. Det är därför osäkert ifall barnets bästa vid den 

föräldraskapsrättsliga regleringen kommer att få en bättre position i praktiken. 

3.3 Barnets rätt till föräldrar och kunskap om sitt genetiska ursprung 

Reglerna i FB om fastställande av rättsligt föräldraskap kan sägas ha till syfte att tillgodose 

barnets intressen på tre olika sätt. Det första sättet innebär att tillgodose barnets intresse till 

familjerättslig status, det vill säga ett intresse av att få höra hemma i en familj.
111

 Det andra 

sättet innebär att ge barnet rätt till kännedom om sitt genetiska ursprung,
112

 något som också 

stadgas i artikel 7 barnkonventionen. Det tredje sättet innebär att ge barnet någon som tar 

ansvar för denne till exempel vad gäller omsorg och försörjning.
113

 De första två sätten 

kommer att behandlas i detta kapitel och det tredje i nästkommande kapitel. 

Att rättsligt föräldraskap ska fastställas torde, enligt Singer, definitivt anses vara i linje med 

principen om barnets bästa.
114

 I barnets vardag är det föräldrarna och vårdnadshavarna som 

ska tillgodose barnets bästa.
115

 Sverige har framgångsrikt utvecklat ett system där varje barn 

vid sin födsel ska ha rätt till två rättsliga föräldrar.
116

 Till en början var strävan att dessa 

föräldrar skulle vara av olika kön då barnet ansågs behöva både en faders- och modersgestalt 

för att få de bästa förutsättningarna under uppväxten.
117

 Med förändrade värderingar i sam-

hället har dock lagstiftningen tillåtit att ett barn föds med två föräldrar av samma kön så länge 

barnet fortfarande fötts av en av föräldrarna. Att ha två föräldrar har ansetts garantera barnet 

en trygghet socialt, ekonomiskt och rättsligt såväl under föräldrarnas livstid, som ifall någon 

av dem skulle avlida.
118

 Genom att det idag är möjligt att fastställa endast en rättslig förälder 

                                                 
111

 Singer, Föräldraskap, s. 381. 
112

 Ibid. 
113

 Ibid. 
114

 Ibid., s. 27. 
115

 Singer, Barnets bästa, s. 45. 
116

 Ibid. 
117

 SOU 1983:42, s. 15. 
118

 Prop. 2004/05:137, s. 42. 



19 

vid assisterad befruktning för ensamstående kvinnor har kravet på två rättsliga föräldrar 

brutits i dessa fall. En av utredningens utgångspunkter var dock att en rättslig förälder skulle 

betraktas som ett undantag från huvudregeln att ett barn har rätt till två rättsliga föräldrar vid 

sin födsel.
119

 Det finns dock inget stöd för att i svensk rätt ge ett barn fler än två rättsliga 

föräldrar, inte ens efter födseln via en adoption. Eftersom det anses så pass viktigt för barnet 

att få sin andra förälder fastställd har socialnämnden en långtgående skyldighet enligt 2 kap. 

FB att tillgodose detta. I SOSFS 2011:2 Socialnämndens utredning och fastställande av 

faderskap och SOSFS 2011:3 Socialnämndens utredning och fastställande av föräldraskap 

stadgas hur en sådan utredning ska gå till. Däremot saknas någon uttrycklig rätt till familje-

rättslig status enligt barnkonventionen.
120

 Rätten skyddas emellertid enligt artikel 8 Europa-

konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna [cit. 

EKMR].
121

  

Barnets rätt till kunskap om sitt genetiska ursprung har till stor del under senare år format den 

föräldrarättsliga lagstiftningen vilket ska uppmärksammas i kapitlen nedan. Anledningarna till 

varför ett barn önskar få denna vetskap kan skifta, till exempel för att barnet vill bevaka sin 

rätt till arv eller underhåll eller få kunskap om ärftliga sjukdomar.
122

 Framför allt har det visat 

sig rent psykologiskt vara av stor vikt för den enskilda individen att erhålla denna kunskap.
123

 

Rätten till kunskap om sitt genetiska ursprung stadgas i artikel 7 i barnkonventionen. I artikeln 

nämns dock bara att barnet ska ha rätt att få veta vem dennes föräldrar är. Vid artikelns ut-

arbetande fokuserades mycket på barn som var adopterade.
124

 Huruvida artikeln stödjer 

barnets rätt att få ta del av en donators identitet när assisterad befruktning skett med donerade 

könsceller är emellertid mer oklart eftersom assisterad befruktning inte berördes vid ut-

arbetandet av konventionen.
125

 Frågan blir med andra ord huruvida en donator kan anses 

omfattas av begreppet förälder. Formuleringarna i bland annat SOU 2007:3 och även andra 

utredningar talar dock för att artikeln tillämpas även på barn som tillkommit genom 

donation.
126

 Eventuellt kan, enligt Singer, även artikel 8 i barnkonventionen om barnets rätt 

till en identitet som ska respekteras ligga till grund för barnets rätt att ta del av sitt genetiska 
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ursprung eftersom kännedom om ursprunget är grundläggande för identitetsuppfattningen.
127

 I 

denna uppsats uppfattas rätten till kunskap om sitt genetiska ursprung som en rätt för barnet 

att få kunskap om sina genetiska och biologiska föräldrar. 

Om en assisterad befruktning sker inom ramen för svensk hälso- och sjukvård finns ett bra 

grundskydd för barnets rätt till kunskap om sitt genetiska ursprung. De relevanta kapitlen i 

GenL stadgar nämligen att anteckningar om en givare av ägg eller spermier ska antecknas, 

och bevaras i minst 70 år, 6 kap. 4 § och 7 kap. 6 § GenL. När barnet uppnått tillräcklig 

mognad har denne rätt att ta del av uppgifterna enligt 6 kap. 5 § och 7 kap. 7 § GenL. 

Leijonhufvud har dock anfört kritik mot den svenska lagstiftaren och uttryckt att: ”Rätten … 

att vid viss ålder få information om vem som var spermadonator – vem som är genetisk pappa 

– eller äggdonator – genetisk mamma – är ett försök att tillgodose det behovet [behovet av rätt 

till kunskap om genetiskt ursprung], men det kan inte kompensera för en barndom utan 

kontakt med föräldern.”
128

 Det går dock att ifrågasätta om lagstiftarens strävan med de 

aktuella bestämmelserna verkligen varit att tillgodose barnets umgänge med en donator. 

Reglerna i GenL synes snarare endast tillförsäkra barnet kunskap om sitt genetiska ursprung, 

själva rätten till umgänge med sina rättsliga föräldrar tillförsäkras istället genom att föräldra-

skapet fastställs i enlighet med FB:s regler. 

Det finns ytterligare bestämmelser som tillgodoser barnets rätt till kunskap om sitt genetiska 

ursprung. Ett exempel är den sekretess som gäller när socialnämnden utreder ett faderskap 

enligt 26 kap. 1 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) [cit. OSL]. Denna sekretess 

hindrar inte en enskild som uppnått myndig ålder att få uppgifter om förhållanden av 

betydelse för att han eller hon ska få vetskap om sitt biologiska ursprung
129

, 26 kap. 8 § OSL. 

Med andra ord har den svenska lagstiftaren vidtagit vissa skyddsåtgärder för att uppfylla 

denna rättighet. Det finns emellertid inga lagregler som tvingar en rättslig förälder att förklara 

för sitt barn att han eller hon tillkommit genom donation. 

3.4 Barnets rätt till omsorg och försörjning 

Det rättsliga föräldraskapets fastställande innebär inte bara att ett barn tillförsäkras en 

förälder. Det innebär också att föräldern påförs ett ansvar för barnet. Den kanske största för-

delen med att bli fastställd som rättslig förälder är talerätten när det kommer till vårdnad, 
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boende och umgänge med barnet.
130

 En person som inte är rättslig förälder kan med andra ord 

inte agera för att till exempel bli vårdnadshavare. Vårdnadshavaren har ansvar för barnets 

personliga förhållanden och ska tillgodose barnets rätt till omvårdnad, trygghet och en god 

fostran enligt 6 kap. 1-2 §§ FB. Enligt artikel 18 i barnkonventionen ska konventionsstaterna 

göra sitt bästa för att säkerställa erkännandet av principen att båda föräldrarna har ett gemen-

samt ansvar för barnets uppfostran och utveckling och att det ska ske i enlighet med barnets 

bästa. Ansvaret faller på vårdnadshavaren vilket ofta sammanfaller med det rättsliga föräldra-

skapet. En kvinna som föder ett barn blir nämligen automatiskt vårdnadshavare, är hon gift 

blir dessutom hennes make/maka eller registrerade partner också vårdnadshavare, 6 kap. 3 § 1 

st. FB.
131

 Vid andra familjeförhållanden får barnets mor ensam vårdnad. Föräldrarna kan 

uppnå gemensam vårdnad genom en anmälan, domstolstalan eller genom ett avtal.
132

 Precis 

som att ett barn endast kan ha två rättsliga föräldrar kan ett barn inte heller ha fler än två 

vårdnadshavare. Situationen kan dock bli sådan att ett barn får två rättsliga föräldrar parallellt 

med två särskilt förordnade vårdnadshavare.
133

 Det har förts en del diskussioner huruvida ett 

barn borde kunna erhålla fler än två vårdnadshavare. I SOU 2001:10 föreslog kommittén om 

barn i homosexuella familjer att saken borde utredas i förhållande till principen om barnets 

bästa.
134

 Även i SOU 2007:3 diskuteras detta och den särskilda utredaren ifrågasatte ifall fler 

än två vårdnadshavare skulle kunna stärka barnets gemenskap med en vuxen som barnet har 

stark social gemenskap med.
135

 Dock låg frågan inte inom utredningens uppdrag i något av 

fallen. Med andra ord finns det en skillnad mellan att tillerkänna ett barn fler än två rättsliga 

föräldrar och att tillerkänna ett barn fler än två vårdnadshavare då det rättsliga föräldraskapet 

och ansvaret som vårdnadshavare inte alltid sammanfaller. 

Vad gäller barnets rätt till försörjning kan kort nämnas att det som huvudregel är föräldrarnas 

ansvar enligt 7 kap. FB. Även i barnkonventionen slås det fast i artikel 27 p. 2 och 3 att 

föräldrar, eller andra som är ansvariga för barnen, har huvudansvaret för att säkerställa de 

levnadsvillkor som är nödvändiga för barnets utveckling. 
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4. MODERSKAP OCH FADERSKAP UTANFÖR ASSISTERAD 

BEFRUKTNING 

4.1 Fastställande av moderskap 

Genom tiderna har det ansetts självklart vem som är mor till ett barn. Någon lagregel som 

utvisar moderskapet har därför inte funnits. Istället har principen varit den romerska maximen 

mater semper certa est, det är alltid säkert vem som är moder.
136

 Säkerheten beror på en 

moderskapspresumtion: mater est quam gestatio demonstrat, det vill säga modern är den 

kvinna som föder barnet.
137

 När äggdonation kom att tillåtas år 2003 uppstod frågan hur 

situationen skulle hanteras då barnet fick en biologisk och en genetisk mor. Därför infördes en 

speciell regel för dessa situationer i 1 kap. 7 § FB.
138

 Någon allmän regel om moderskap i FB 

saknas dock alltjämt, men har inte heller ansetts behövlig.
139

 

4.2 Fastställande av faderskap 

En sedan länge tillämpad princip utgör FB:s inledande paragraf, den så kallade faderskaps-

presumtionen eller pater est-regeln, pater is est quem nuptiae demonstrant, fadern är den som 

äktenskapet utpekar, 1 kap. 1 § FB.
140

 Faderskapspresumtionen är tillämplig i olikkönade 

förhållanden där mannen och kvinnan är gifta med varandra. Bestämmelsen går emellertid 

även att tillämpa om mannen dött före barnets födelse men barnet avlats under en tid då han 

fortfarande levde. Däremot gäller presumtionen inte om en dom på äktenskapsskillnad vunnit 

laga kraft före barnets födelse.
141

 Regeln har under senare år förlorat sin ställning som huvud-

regel. År 2014 hade cirka 55 procent av de barn som föddes i Sverige en ogift mamma.
142

 

Som jämförelse kan man konstatera att år 1900-1970 låg samma siffra på mellan 10-20 

procent.
143

 Eftersom samkönade äktenskap på senare tid tillåtits i Sverige finns det dessutom 

även kvinnor som får barn som är gifta med en annan kvinna. Fråga huruvida faderskaps-
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i detta sammanhang vill ta ställning till, dvs. om det är den födande kvinnan eller den kvinna vars ägg har 

befruktats som rättsligt sett skall anses som mor till barnet. - - - Regeringen har inget att invända mot Lagrådets 

förslag i fråga om moderskapspresumtionens räckvidd.” 
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presumtionen börjar bli förlegad uppkommer därför med jämna mellanrum och fråga huruvida 

den bör revideras genom att bli könsneutral eller gälla även för sambor är i allra högsta grad 

aktuella. Civilutskottet lämnade våren 2015 ett betänkande till regeringen där utskottet 

föreslog regeringen titta på ifall det finns behov av förändring på området för faderskaps-

presumtionen för att underlätta faderskapsfrågorna för ogifta, olikkönade par.
144

 Justitie-

ministern har uttalat att regeringen avser tillsätta en utredning nu till våren som ska se över 

ifall reglerna om faderskap och föräldraskap behöver moderniseras, rimligen bör denna fråga 

behandlas i utredningen.
145

 Angående förslag om en könsneutral föräldraskapspresumtion, se 

nedan kapitel 5.1.3. 

Anledningen till varför Civilutskottet förespråkar en förändring enligt ovan är för att reglerna 

när modern är ogift är mer komplicerade än reglerna när hon är gift. Är modern ogift 

tillkommer det rättsliga faderskapet istället genom faderskapsbekräftelse eller dom, 1 kap. 3 § 

FB. En bekräftelse ska ske frivilligt av fadern och ett skriftlighetskrav finns, 1 kap. 4 § FB. 

Bekräftelsen måste dessutom godkännas av modern och socialnämnden. Socialnämnden bör 

dock godkänna en bekräftelse om modern uppger att hon endast haft samlag med en man 

under konceptionstiden, det vill säga den tid inom vilken befruktning kan ha ägt rum, och 

kvinnan och mannen samstämmigt uppger att barnets är deras gemensamma utan att det fram-

kommer något som får socialtjänsten att bli misstänksamma.
146

 Med andra ord är själva 

bekräftelsen i de flesta fall mer en formaliahandling än en grundlig kontroll av huruvida 

genetiskt faderskap föreligger. Det krävs en viss förmåga hos mannen för att kunna godkänna 

faderskapet. Han måste nämligen ha rättslig handlingsförmåga och vara kapabel att godkänna 

faderskapet men det krävs inte att han är myndig.
147

  

I vissa fall går det inte att få till stånd en giltig bekräftelse. Då måste faderskapet bestämmas 

genom dom i enlighet med 1 kap. 5 § FB. Situationen kan bli aktuell även om ett äktenskap 

föreligger men faderskapspresumtionen av någon anledning är upphävd.
148

 Domstolen ska 

förklara mannen vara far till barnet, om: 

 det genom en genetisk undersökning är utrett att han är barnets far,  

 det är utrett att han haft samlag med barnets mor under konceptionstiden och det med 

hänsyn till samtliga omständigheter är sannolikt att han är far till barnet, eller 
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 det är utrett att insemination eller befruktning utanför kroppen skett med hans 

spermier under konceptionstiden och det med hänsyn till samtliga omständigheter är 

sannolikt att han är far till barnet. 

Regeln i 1 kap. 5 § FB innehåller dock ett undantag i sitt andra stycke av innebörden att fader-

skapet inte ska fastställas för en man som enligt 6 eller 7 kap. GenL donerat spermier.
149

 

En man kan inte själv väcka talan om fastställande av faderskapet. Istället är det barnet som är 

taleberättigat enligt 3 kap. 5 § FB, om barnet är omyndigt och modern är vårdnadshavare kan 

modern också föra denna talan. Även socialnämnden kan föra denna talan, om ingen far finns 

fastställd för barnet, vilket öppnar för att en man som anser sig vara far till barnet kan anmäla 

detta förhållande till socialnämnden.
150

 

4.3 Hävande av faderskap och moderskap 

4.3.1 Hävande av moderskap 

Lagregler om hävande av moderskap saknas och det torde vara ovanligt att en situation där 

moderskapet är oklart uppstår eftersom en kvinna som föder ett barn är barnets rättsliga 

moder.
151

 I ett fåtal fall kan dock oklarhet existera till exempel om två barn förväxlas på BB
152

 

eller om en kvinna felaktigt registrerar sig som mor till ett barn i samband med invandring till 

Sverige.
153

 I dessa fall får situationen lösas genom en fastställelsetalan i domstol enligt 

reglerna i 13 kap. 2 § Rättegångsbalken (1942:740) [cit. RB]. NJA 2007 s. 684 handlade om 

en kvinna som invandrat till Sverige från Afghanistan tillsammans med tolv barn. Inför 

myndigheterna uppgav hon att hon var mor till alla de barn hon tagit med sig. Sedermera av-

slöjades det, genom DNA-analys, att fem av dessa barn inte var hennes genetiska och barnen 

väckte då talan mot modern om hävande av moderskapet. Gällande tillåtligheten av talan 

åberopade de 13 kap. 2 § RB. Högsta domstolen [cit. HD] anförde i sina domskäl att en 

fastställelsetalan måste avse ett rättsförhållande. Ett föräldraskap medför en hel del rätts-

verkningar så som till exempel arvsrätt, vårdnad och underhållsskyldighet och avser därför ett 

rättsförhållande. Vidare ansåg domstolen att de talerättsregler om hävande av föräldraskap 

som finns stadgade i FB inte ska anses vara exklusiva på det sätt att det blir omöjligt att föra 
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talan om ingen uttrycklig taleregel finns stadgad. HD konstaterade därför att talan var giltig 

och biföll yrkandena.
154

 

4.3.2 Hävande av faderskap vid faderskapspresumtionen 

Faderskapspresumtionen är inte beständig utan är möjlig att upphäva. Enligt 1 kap. 2 § FB ska 

en domstol upphäva ett faderskap, om: 

 det är utrett att modern haft samlag med en annan man under konceptionstiden och det 

med hänsyn till samtliga omständigheter är sannolikt att barnet avlats av den andra 

mannen, 

 det på grund av barnets arvsanlag eller annan särskild omständighet kan hållas för 

visst att mannen inte är barnets far, eller 

 barnet har avlats före äktenskapet eller när makarna levde åtskilda och det inte är 

sannolikt att makarna haft samlag med varandra under konceptionstiden.  

Det är emellertid möjligt att bryta presumtionen utan att vända sig till en domstol. Om både 

kvinnan och mannen vet att någon annan än den äkta maken är barnets far kan mannen 

skriftligen godkänna en annan mans bekräftelse av faderskapet, 1 kap. 2 § 2 st. FB. Både 

kvinnan och mannen måste vara vid liv för att det ska vara möjligt att bestämma faderskapet 

på det här sättet då bådas bekräftelser krävs enligt 1 kap. 2 § 2 st. och 1 kap. 4 § FB.
155

 

Talerätten när det kommer till undanröjande av ett faderskap som är fastställt genom 

faderskapspresumtionen är begränsad. Varken modern eller en man som anser sig vara barnets 

far har talerätt. Istället tillkommer talerätten den som är utsedd till rättslig far enligt 

faderskapspresumtionen, 3 kap. 1 § FB samt barnet, 3 kap. 2 § FB. Har fadern avlidit kan 

hans arvingar föra talan enligt 3 kap. 1 § 2 st. FB. Då någon preklusionstid för talan saknas 

kan även en man som sammanbott med barnet under lång tid väcka talan om faderskapets 

hävande.
156

 

4.3.3 Hävande av faderskap fastställt genom bekräftelse eller dom 

Om en faderskapsbekräftelse visar sig vara felaktig kan en domstol förklara att bekräftelsen 

saknar verkan mot den man som avgivit bekräftelsen, 1 kap. 4 § st. 3 FB. Beviskravet är högt, 

det ska visa sig att mannen inte är barnets far, till exempel genom att en blodundersökning 
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avslöjar att mannen och barnet saknar släktskap.
157

 Det saknas emellertid lagregler om vem 

som är taleberättigad i dessa fall. Det torde stå klart att mannen själv kan väcka talan, jfr 3 

kap. 1 § 1 st. FB precis som barnet.
158

 Enligt praxis har dock även mannens arvingar kunnat 

väcka talan, dock med de begränsningar som föreskrivs i 3 kap. 1 § 2 st. FB.
159

 

Om det skulle visa sig att en dom på faderskap är felaktig är det enda alternativet för att få till 

stånd en ändring att begära resning enligt 58 kap. 1 § RB. Resning är ett extraordinärt rätts-

medel som kan vara svårt att få beviljat. Idag torde det efterhand bli mer och mer ovanligt 

med denna typ av mål då möjligheterna för DNA-analys ökat vilket följdmässigt gör att fel-

bedömningarna i rättssalen minskar.
160

 Även här saknas det klara regler om vem som har 

talerätt. I första hand är det parterna i faderskapsmålet, det vill säga fadern och barnet som 

kan ansöka om resning.
161

 Även modern synes ha denna rättighet såväl som socialnämnden i 

de fall när mannen i äktenskapet inte förklarats vara barnets far.
162

 Med andra ord är det något 

fler personer som har möjlighet att väcka talan när det kommer till en felaktig dom rörande 

faderskapet jämfört med när det gäller hävande av moder- eller faderskapet i andra fall. 
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5. FASTSTÄLLANDE AV FÖRÄLDRASKAP VID ASSISTERAD 

BEFRUKTNING 

Reglerna i kapitel 4 om fastställande och hävande av moderskap och faderskap gäller som 

huvudregel även vid assisterad befruktning. I detta kapitel ligger fokus därför på att endast 

beröra de eventuella avvikelser som uppkommer när det rör sig om föräldraskap vid assisterad 

befruktning. 

5.1 Fastställande av föräldraskapet 

5.1.1 Fastställande av moderskap vid äggdonation och surrogatmoderskap 

När äggdonation kom att tillåtas år 2003 uppkom ett nytt problem som lagstiftaren inte 

tidigare haft. Om äggdonation används vid befruktning utanför kroppen är den genetiska- och 

den biologiska modern åtskilda. Det innebär att fråga uppkommer huruvida den födande 

kvinnan eller den kvinna vars ägg blivit befruktade är att anse som barnets moder. Frågan 

utreddes när äggdonation blev aktuellt och i lagrådsremissen föreslog man en allmän 

moderskapspresumtion men Lagrådet anförde att det är tillräckligt med en paragraf som 

endast svarar på ovanstående fråga och är specifik vid assisterad befruktning.
163

 Regeringen 

följde Lagrådets rekommendation och en presumtion för moderskapet vid äggdonation 

infördes i 1 kap. 7 § FB. Presumtionen innebär att det är den födande kvinnan som är barnets 

moder och principen mater est quam gestatio demonstrat upprätthålls därmed alltjämt i 

svensk rätt. 

Presumtionen får en särskild betydelse vid fall av fullständigt surrogatmoderskap då en till-

tänkt moders ägg använts. I dessa fall bär surrogatmodern ett ägg från en annan kvinna med 

syftet att den kvinna ägget härrör från ska bli barnets mor. Genom presumtionen hindras dock 

den genetiska modern från att erhålla moderskapet. Problematiken har belysts i ett adoptions-

fall, NJA 2006 s. 505, där ett gift par ingått avtal med en surrogatmoder om fullständigt 

surrogatmoderskap. Barnet föddes innan moderskapspresumtionen lagfästes. Mannen bekräf-

tade faderskapet och blev därmed fastställd som rättslig far, medan surrogatmodern enligt 

moderskapspresumtionen blev barnets rättsliga mor. Vidare samtyckte mannen till att hans 

fru, barnets genetiska mor, skulle få adoptera barnet.
164

 Mannen överklagade sedan 

tingsrättens godkännande av adoptionen till hovrätten och återkallade samtidigt sitt samtycke 
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till att hans fru skulle få adoptera vilket även surrogatmodern gjorde. En av frågorna, när 

målet överklagades till HD, var huruvida frun kunde anses vara barnets mor. Frun anförde att 

det inte kunde anses vara i enlighet med barnets bästa i barnkonventionen att barnet skulle 

berövas sin genetiska mor. HD anförde dock att moderskapspresumtionen leder till att 

surrogatmodern är barnets mor och att ett samtycke till en adoption måste föreligga vid tid-

punkten för prövningen. Detta ansågs också vara förenligt med barnets bästa. Adoptions-

ansökan avslogs därmed då samtycke till adoptionen saknades. Två justitieråd var dock skilj-

aktiga och anförde att även om principen om barnets bästa inte kommer till omedelbart 

uttryck i adoptionskapitlet ligger barnets bästa ändå till grund för bestämmelserna om 

vårdnad, boende och umgänge i 6 kap. 2 a § FB och att det med hänsyn till denna paragraf, 

artikel 8 i EKMR om rätt och skydd för privat- och familjeliv samt grundsatsen om barnets 

bästa i artikel 3 barnkonventionen föreföll tveksamt om det var lämpligt att avskära den 

genetiska moderns rätt till att få moderskapet fastställt på grund av en återkallelse av sam-

tycket. Det anfördes vidare att: 

”Mot bakgrund av att avsikten med adoptionen är att uppnå en överensstämmelse 

mellan det genetiska samt faktiska utövande föräldraskapet och det rättsliga föräldra-

skapet samt med beaktande av vad som ovan anförts om hänsynen till N:s [barnets] 

bästa skall C:s [faderns] återkallelse av lämnat samtycke till adoptionen inte utgöra ett 

hinder mot adoptionen.” 

Moderskapspresumtionen var, som ovan nämnts, inte lagstadgad vid detta tillfälle. Det inne-

bar att den var möjlig att motbevisa med en fastställelsetalan enligt 13 kap. 2 § RB, något 

kvinnan i rättsfallet dock inte försökte med.
165

 Genom den nya paragrafen 1 kap. 7 § FB kan 

dock inte presumtionen motbevisas då den är tillämplig även vid surrogatmoderskap vilket 

påpekades i propositionen: 

”Regeringen kan däremot konstatera att frågan om surrogatmoderskap, liksom frågan 

om äggdonation, gör det angeläget att i lagen fastställs vem som skall anses som 

modern till ett barn. Som ovan framgått … föreslår regeringen att det i föräldrabalken 

skall införas en ny paragraf om moderskap med innebörd att den kvinna som föder ett 

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

in i hennes kropp skall betraktas som barnets moder.”
166
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Om avtalet om surrogatmoderskap rör ett partiellt surrogatmoderskap är inte 1 kap. 7 § FB 

tillämpbar eftersom ett rekvisit är att ägget ska komma från en annan kvinna. I dessa fall får 

man således falla tillbaka på huvudregeln att modern är den kvinna som föder barnet, det vill 

säga, surrogatmodern. 

Majoritetens ståndpunkt visar tydligt två saker. För det första att barnets bästa anses vara i 

enlighet med de föräldraskapsrättsliga regler som finns och att dessa regler inte kan sättas ur 

spel genom en individuell prövning av barnets bästa. Barnets bästa anses därmed, som ovan 

nämnts, endast vara en schablon vid föräldraskapets bestämmande och har egentligen ingen 

vidare innebörd än att lagstiftningen ska utformas med beaktande av detta begrepp. För det 

andra visar rättsfallet på ett ställningstagande emot surrogatmoderskap där en individuell 

prövning av surrogatmoderns, den genetiska moderns och barnets bästa inte sker utan där de 

föräldrarättsliga reglerna istället hjälper till att avhålla människor från att träffa avtal om 

surrogatmoderskap. 

5.1.2 Fastställande av faderskap vid assisterad befruktning i ett parförhållande 

Tidigare gällde samma regler för faderskapet oavsett hur barnet kommit till. Det innebar till 

exempel att en far som var gift med barnets mor och hade ett barn som tillkommit genom 

assisterad befruktning med donerade spermier kunde väcka talan om hävande av faderskaps-

presumtionen i domstol utan tidsbegränsning även om han vid tillfället samtyckt till 

behandlingen. Detta belystes bland annat i NJA 1983 s. 320 [cit. Haparandafallet]. 

Omständigheterna i målet var sådana att ett gift par låtit kvinnan inseminerat sig hos en läkare 

med spermier från en anonym spermiegivare då mannen i äktenskapet visat sig vara infertil. 

Mannen väckte sedermera talan mot barnet om undanröjande av sitt faderskap. HD anförde i 

domskälen att det fanns klara problem med barn som tillkommit genom insemination då lag-

stiftning saknades och att mannens negativa faderskapstalan inte kunde avvisas av det skäl att 

han lämnat samtycke till inseminationen. Det kunde hållas för visst att mannen inte var 

barnets genetiska fader och därför upphävdes faderskapspresumtionen. Vidare kunde en 

sambo under denna tid inte påtvingas ett faderskap oavsett om han samtyckt till en assisterad 

befruktning eller inte.
167

 

Utgångspunkten är emellertid fortfarande, som tidigare nämnts, att faderskapet till ett barn 

som tillkommit genom assisterad befruktning fastställs på precis samma sätt som för andra 

barn. Därför är det viktigt att vara bekant med reglerna angående fastställande av faderskapet 
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enligt ovan innan man bedömer hur faderskapet efter en assisterad befruktning bestäms. Vid 

insemination eller befruktning utanför kroppen gäller således faderskapspresumtionen i 1 kap. 

1 § FB om modern är gift.
168

 Är modern ogift måste reglerna om faderskapsbekräftelse eller 

dom tillämpas.
169

 

När 1 kap. 6 § FB och sedermera även 1 kap. 8 § FB
170

 tillkom skapades ett system för att 

fastställa faderskapet utifrån andra kriterier än genetiken. Bestämmelserna innebär att om en 

man, som är gift eller sambo med en kvinna, har samtyckt till en insemination eller befrukt-

ning av ett ägg utanför kvinnans kropp, ska han vid tillämpningen av 1 kap. 2-5 §§ FB anses 

som barnets far om det är sannolikt att barnet tillkommit genom behandlingen. Bestämmelsen 

i 1 kap. 8 § FB gäller även ifall befruktning skett utanför moderns kropp med ett ägg som 

kommer från en annan kvinna. Reglerna leder till att en icke-genetisk far som är gift eller 

sambo med en kvinna inte kan föra en negativ fastställelsetalan av faderskapet om han 

samtyckt till behandlingen av kvinnan. Grunden för faderskapet blir i första hand därmed 

förhållandet till modern och i andra hand också samtycket och det faktum att barnet fötts på 

grund av behandlingen samtycket grundat sig på. Naturligtvis kan en man som till exempel 

inte lämnat samtycke, eller misstänker att barnet tillkommit på något annat sätt än den be-

handling han samtyckt till, föra talan om hävande av faderskapspresumtionen.
171

 Skillnaden 

mot normalfallet blir dock att fadern inte kan stödja sig på det faktum att han och barnet 

saknar genetisk koppling. Med andra ord kan man konstatera att samtycket ersätter ett samlag. 

Förhållandet mellan modern och den samtyckande mannen är grundläggande för faderskapet. 

Samboskap eller äktenskap är ett krav, därmed räcker det inte att man är särbos, pojk- och 

flickvänner eller vänner som gemensamt vill skaffa barn. Definitionen av sambor skiljer sig 

emellertid något från den i SamboL då den även gäller sambor där någon av samborna är 

gifta.
172

 Enligt ett rättsfall från Hovrätten över Skåne och Blekinge krävs att samboskapet 

förelegat vid tidpunkten för behandlingen.
173

 Fallet gällde ett samkönat par och därmed til-

lämpningen av 1 kap. 9 § FB, se nedan kapitel 5.1.3, men torde vara tillämpligt även vid fast-

ställande av faderskap enligt 1 kap. 6 och 8 §§ FB. 
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Före år 2005 var reglerna för fastställande av faderskap genom dom enligt 1 kap. 5 § FB 

endast tillämpliga ifall ett samlag hade utspelat sig mellan modern och fadern och det var 

sannolikt att barnet tillkommit genom samlaget.
174

 Idag gäller reglerna, som ovan redovisats 

under kapitel 4.2, även ifall det genom en genetisk undersökning är utrett att mannen är 

barnets far eller ifall en insemination eller befruktning utanför kroppen har skett på kvinnan 

och det är sannolikt att mannen är barnets far. Tidigare har det prövats om samlag enligt den 

före detta lydelsen av 1 kap. 5 § FB kunde jämställas med insemination, men hovrätterna har 

kommit fram till att så inte var fallet.
175

 Före år 2005 kunde följaktligen faderskapet efter en 

assisterad befruktning inte fastställas mot en sambos vilja, även om det var hans genetiska 

barn då något samlag inte ägt rum.
176

 

Ett olikkönat par har för närvarande stor valfrihet när det kommer till var den assisterade 

befruktningen ska utföras. För att faderskapsreglerna i 1 kap. 6 och 8 §§ FB ska bli tillämpliga 

krävs nämligen inte att den assisterade befruktningen har skett i enlighet med GenL:s 

regler.
177

 Därför kan behandlingen till exempel utföras utomlands eller genom insemination i 

egen regi utan att det påverkar faderskapets fastställande. Det innebär att även en embryo-

donation utomlands medför att faderskapet fastställs för den samtyckande mannen även om 

embryodonation enligt 7 kap. 3 § GenL ännu inte är ett tillåtet förfarande inom svensk sjuk-

vård.
178

 I SOU 2016:11 föreslås emellertid en åtstramning i detta hänseende. Det förslag som 

avges i betänkandet innebär att faderskapet för spermiegivaren ska fastställas vid insemination 

i egen regi och behandling inom utländsk hälso- och sjukvård om det sker på ett annat ställe 

än på en behörig sjukhusinrättning där barnet sedermera har rätt att ta del av uppgifter om 

vem som är donator.
179

 Samma regler ska enligt förslaget gälla för olikkönade och samkönade 

par samt för ensamstående kvinnor. Skälen för förslaget är att barnet ska garanteras rätt att ta 

del av sitt genetiska ursprung men även att det är svårt från samhällets sida att kontrollera 

huruvida ett samtycke verkligen lämnats eller om barnet verkligen tillkommit genom en 

insemination.
180

 I betänkandet talas det till och med om att dagens reglering är i strid med 

barnets bästa eftersom barnet inte kan garanteras rätt till kunskap om donatorn i varje enskilt 

fall.
181

 Vad gäller behandling inom utländsk hälso- och sjukvård ska det inte vara ett krav att 
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landets lag ger barnet rätt att få ta del av vem donatorn är, det ska räcka med att han eller hon 

har möjlighet till det exempelvis på grund av ett avtal med sjukvårdsinrättningen.
182

  

Huruvida utredningen kommer att leda till ett lagförslag är ännu inte klart. Visserligen skulle 

en lagändring kunna uppfylla sitt syfte. Speciellt om man betänker att en kvinna som varit 

otrogen mot sin make eller sambo och blivit gravid inte skulle kunna hävda att barnet till-

kommit genom en insemination i egen regi och att hennes make eller sambo samtyckt till 

denna för att på så sätt kringgå lagreglerna. Lagen skulle därmed begränsa möjligheten till en 

efterhandskonstruktion. Å andra sidan kan man ifrågasätta huruvida det är ändamålsenligt att 

vi går emot ett samhälle där barnets rätt till kunskap om sitt genetiska ursprung väger över 

moderns, den tilltänkta faderns och spermiegivarens önskemål. 

5.1.3 Fastställande av föräldraskap för en kvinna vid assisterad befruktning 

När ett samkönat par bestämmer sig för att skaffa barn tillsammans med hjälp av assisterad 

befruktning med donerade spermier tillämpas inte 1 kap. 6 och 8 §§ FB. Istället infördes en ny 

paragraf i 1 kap. 9 § FB när förfarandet kom att tillåtas. Reglerna är förvisso liknande och 1 

kap. 9 § FB har 1 kap. 6 och 8 §§ FB som förebilder så en stor del av kapitel 5.1.2 gör sig 

tillämpligt även i dessa fall. Av den anledningen fokuserar det här kapitlet i huvudsak på 

skillnaden mellan 1 kap. 6 och 8 §§ och 1 kap. 9 § FB. 

En kvinna som är gift, sambo eller registrerad partner med modern ska enligt 1 kap. 9 § FB, 

genom bekräftelse eller dom, fastställas som barnets förälder, om: 

 den assisterade befruktningen utförts i enlighet med reglerna i GenL,  

 kvinnan har samtyckt till inseminationen eller befruktningen och  

 det är sannolikt att barnet avlats genom denna.  

När paragrafen tillkom var samkönade äktenskap inte tillåtna, men år 2009 genomgick 

paragrafen en ändring i samband med att den könsneutrala äktenskapsbestämmelsen i 1 kap. 1 

§ ÄktB ersatte den äldre bestämmelsen som endast gällde olikkönade par.
183

 Enligt 2-3 §§ lag 

(2009:260) om upphävande av lagen (1994:1117) om registrerat partnerskap [cit. lag om upp-

hävande av PskL] kan det dock fortfarande finnas registrerade partners som inte omvandlat 

sitt partnerskap till ett äktenskap varför 1 kap. 9 § FB tillämpas även i dessa fall. 
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Den kvinna som inte bär och föder barnet kallar man av förenklingsskäl för förälder, inte mor. 

I departementspromemorian föreslog man att den kvinna som inte föder barnet också skulle 

kallas för mor.
184

 Det skulle ha inneburit ett tvåsamt moderskap för barnet. I propositionen 

anfördes emellertid att benämningen förälder gjorde sig bättre lämpad för att missförstånd inte 

skulle uppstå om vem som fött barnet, vilket ju är av betydelse bland annat eftersom att en 

födande mor presumeras vara vårdnadshavare till ett barn.
185

 Termen medförälder eller 

medmor ratades då termen ansågs ge intryck av att hon inte skulle anses vara en helt likvärdig 

förälder, dessutom skulle en ny föräldrarättslig beteckning skapa vissa praktiska och lag-

tekniska svårigheter.
186

 

En skillnad mot förebilderna i 1 kap. 6 och 8 §§ FB är att bestämmelsen bara tillämpas om 

den assisterade befruktningen skett i enlighet med GenL:s regler. Det innebär att ifall ett sam-

könat par gjort en insemination i egen regi eller en assisterad befruktning utomlands så är det 

spermiegivarens faderskap som ska fastställas.
187

 Skälen för skillnaden vad gäller 

insemination i egen regi anfördes vara att spermiegivaren i sådana fall ofta är en god vän eller 

bekant till kvinnan som barnet kommer ha en nära kontakt med under uppväxten.
188

 Dessutom 

påpekades att en sådan reglering skulle underlätta för samkönade män att erhålla ett rättsligt 

föräldraskap och dessutom inte hindra barnet från kontakt med sin far om han skulle bli ovän 

med modern.
189

 Det anfördes större osäkerhet huruvida samma princip skulle gälla barn till-

komna genom vård utomlands men samma utväg valdes här. Anledningen anfördes vara att 

sjukvården utomlands inte alltid är reglerad på samma sätt som den svenska sjukvården vilket 

skulle kunna göra förhållandena vid den assisterade befruktningen oklara, bedömningen för 

socialnämnd och domstol svår och förutsebarheten lidande.
190

 Om förslaget i SOU 2016:11 

blir verklighet kommer likabehandling mellan olikkönade och samkönade par uppnås då 

samma regler i denna fråga skulle gälla oavsett föräldrarnas förhållande till varandra.
191

 Lika-

behandling motiverades också vara ett skäl till förslaget i SOU 2016:11.
192

  

Föräldraskapet kräver en föräldraskapsbekräftelse eller dom enligt 1 kap. 3-5 §§ FB. Någon 

presumtion för föräldraskapet om två kvinnor är gifta saknas således. I kommitténs utredning 
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om barn till homosexuella föreslogs en moderskapspresumtion för registrerade partners
193

 

som fick barn genom assisterad befruktning.
194

 Någon lagstiftning tillkom dock aldrig. År 

2007 föreslogs ånyo en könsneutral föräldraskapspresumtion till barn födda efter assisterad 

befruktning.
195 

Inte heller detta förslag resulterade i någon lagstiftning. 

Det går med andra ord att se tydliga skillnader mellan hur lagstiftaren behandlar olikkönade 

och samkönade par. Rimligen borde dock barnets bästa innebära detsamma oavsett vilket kön 

barnets föräldrar har. Vidare är likabehandling mellan människor en viktig strävan i dagens 

samhälle. Det är inte bara grundlagsfäst i 1 kap. 9 § Regeringsformen (1974:152) [cit. RF] 

utan anges också ständigt i diskussionerna kring faderskap och föräldraskap.
196

 Genom att nya 

familjekonstellationer blir allt vanligare torde strävan efter likabehandling också öka. 

5.1.4 Fastställande av faderskap eller föräldraskap när en ensamstående 

kvinna utför assisterad befruktning 

Genom lagändringen som ger ensamstående kvinnor rätt till assisterad befruktning beskärs 

dessa barns rätt till två rättsliga föräldrar. I 1 kap 3 § FB har ett andra stycke införts som 

innebär att faderskap eller föräldraskap inte behöver fastställas i dessa fall. 

Ensamstående kvinnor begränsas på samma sätt som samkönade par när det gäller var 

behandlingen kan utföras. Undantagsregeln om ensamt, rättsligt föräldraskap gäller nämligen 

bara om befruktningen skett i enlighet med GenL:s regler, 1 kap. 3 § 2 st. p. 1 FB. I annat fall 

fastställs faderskapet för spermiegivaren.
197

 Det innebär att en ensamstående kvinna som 

behöver donera ägg för att nå framgång med en behandling inte kan erhålla föräldraskapet 

ensam då den behandlingsmöjligheten inte står öppen i Sverige, 7 kap. 3 § GenL. 

En ensamstående kvinna skulle erhålla en ökad möjlighet att bli ensam förälder ifall förslagen 

i SOU 2016:11 skulle bli lag. Precis som för par skulle faderskapet i så fall inte behöva 

fastställas för spermiegivaren ifall en assisterad befruktning skett utomlands vid en behörig 

sjukvårdsinrättning där barnet har rätt att ta del av uppgifter om donatorns identitet.
198

 Lika-

behandling skulle uppstå även i detta fall. 
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5.2 Närmare om samtyckesregeln vid assisterad befruktning 

När assisterad befruktning sker i ett parförhållande är det ett gemensamt åtagande och för att 

den förälder som inte bär och föder barnet ska erhålla status som rättslig förälder krävs att 

denne har lämnat ett giltigt samtycke till behandlingen. Samtycke behövs dock inte av den 

kvinna som föder barnet då det faktum att hon ställer upp på behandlingen anses innefatta ett 

samtycke i sig.
199

 Samma princip torde numera också gälla för en make eller sambo som 

lämnat spermier. Genom själva lämnandet riskerar han att bli far, oavsett om han senare 

önskar återkalla samtycket eller inte, se vidare om detta nedan. När en behandling skett inom 

svensk sjukvård torde samtyckesregeln emellertid mer sällan bringa några större problem. För 

att behandlingen ska få utföras är det nämligen krav på skriftligt samtycke av kvinnans 

partner, 6 kap. 1 b § och 7 kap. 3 § GenL. Socialstyrelsen har utformat samtyckesblanketter 

för det ändamålet.
200

 Samtyckesregeln får istället sin stora betydelse vid insemination i egen 

regi och assisterad befruktning utomlands. 

I GenL uppställs ett skriftlighetskrav för ett giltigt samtycke. FB saknar dock någon mot-

svarighet till detta krav. Ett samtycke kan således ske till exempel muntligen och ändå få 

effekt.
201

 Dessutom krävs att den person som företar samtyckeshandlingen har rättslig för-

måga till detta.
202

 Vid assisterad befruktning i Sverige med donerade könsceller sker en 

prövning av behandlande läkare av parets (eller den ensamstående kvinnans) medicinska, 

psykologiska och sociala förhållanden före dess att behandling sker, 6 kap. 3 § och 7 kap. 5 § 

GenL. En behandling kan därmed i vissa fall stoppas redan på detta stadie om det visar sig att 

en man eller en kvinna inte har de förutsättningar som krävs för att få bli förälder.
203

 

För att undvika att ett samtycke pågår för alltid bör ett samtycke tidsbegränsas och kan åter-

kallas.
204

 Frågan om vem en återkallelse behöver riktas till är inte helt utredd. Enligt för-

arbetena till 1 kap. 6 och 8 §§ FB ska en giltig återkallelse riktas till de som mottagit 

samtycket, det vill säga modern och den behandlande läkaren.
205

 I lagkommentaren är Walin 

och Vängby dock av en annan uppfattning och framför tvivel mot att en återkallelse nödvän-

digtvis skulle behöva riktas mot läkaren för att vinna giltighet eftersom det bör klassas som ett 
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familjerättsligt avtal och mannen kanske saknar vetskap om var eller när behandlingen ska ske 

och därför saknar möjlighet att få kontakt med behandlande läkare.
206

 I det relativt nyligen 

avgjorda rättsfallet NJA 2015 s. 675 klargjorde HD dessutom att ett samtycke till assisterad 

befruktning som utgångspunkt är ett familjerättsligt avtal. I samma rättsfall anförde domstolen 

dock, med hänvisning till propositionen, att en verksam återkallelse rimligen borde riktas till 

både läkaren och kvinnan eftersom det ligger i barnets intresse att det råder klarhet i föräldra-

skapsfrågan. Detta trots att en sådan ordning inte är särskilt förenligt med allmänna avtals-

rättsliga principer. I det specifika fallet nämnde HD väldigt lite om återkallelse av samtycket. 

Det är därmed inte klart hur HD skulle ha resonerat ifall omständigheterna var annorlunda, till 

exempel ifall mannen försökt göra allt i sin makt för att återkalla sitt samtycke. 

Frågan huruvida ett samtycke går att villkora framstår som obesvarad. I NJA 2015 s. 675 

uttryckte sig HD något otydligt i denna fråga. Fallet rörde ett gift par som genomförde 

embryodonation i Lettland. Tre försök utfördes och mannen hade skrivit på en samtyckes-

blankett före behandlingarna startade. Kvinnan hade dock, utan mannens vetskap, fyllt i 

ytterligare ett dokument efter det första, misslyckade försöket där hon godkände att två 

embryon inplanterades i hennes livmoder och inte bara ett. Sedermera fick paret tvillingar 

efter det tredje, lyckade försöket. Mannen väckte då talan mot tvillingarna och hävdade att 

han inte samtyckt till behandlingen som ledde till tvillinggraviditeten eftersom han inte visste 

att kvinnan återfört två embryon och hade återkallat sitt samtycke ifall han haft denna 

kunskap. Beträffande villkorandet anförde HD att det får stå klart att ett samtycke inte kan 

villkoras av något som sammanhänger med befruktningens konsekvenser utan i de fallen får 

båda parterna leva med konsekvenserna. Huruvida avtalsrättsliga ogiltighetsregler skulle 

kunna användas på samtycket besvarades inte, utan HD anförde att det var oklart. Vidare 

anförde HD angående bedömningen i fallet att: ”Förhållandet är emellertid inte av det slaget 

att det kan medföra att samtycket inte ska tilläggas verkan som sådant.” Medan hovrätten i 

målet anfört att 1 kap. 8 § FB inte ger utrymme för att villkora ett samtycke och att en sådan 

ordning dessutom skulle stå i direkt strid mot ett av FB:s fundamentala ändamål, att klargöra 

faderskapet och de rättsliga skyldigheterna som är sammankopplat med detta, stängde HD inte 

helt denna möjlighet. HD:s domslut stödde sig dock på tanken att mannens intresse av att inte 

bli far inte kunde överstiga barnets intresse av en far, faderskapspresumtionen hävdes därmed 

inte. Huruvida ett villkorande av samtycket överhuvudtaget kan ske och i vilka fall det kan bli 

aktuellt kvarstår som obesvarat vilket är otillfredsställande ur både modern och barnets syn-
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vinkel. Modern kan inte på något sätt villkora sitt samtycke, hon blir förälder oavsett och 

rimligen torde samma princip gälla även för mannen så länge han lämnat ett giltigt samtycke 

som inte är återkallat. I denna situation hamnar kvinnan i en mer utsatt position. 

I vissa, särskilda fall kan det hända att en man, oavsett samtycke eller inte, blir far till ett barn. 

Det skulle kunna ske till exempel när en make eller sambo återkallat sitt samtycke före 

befruktningen hunnit ske och kvinnan ändå genomför befruktningen. Inseminations-

utredningen anförde att: ”Den omständigheten att han [maken eller sambon] tillhandahållit 

sperma får anses innefatta ett samtycke till inseminationen.”
207

 Man förtydligade dock att 

detta i första hand gällde vid behandling som skedde direkt med färska spermier, det vill säga 

inte om spermierna varit frysta ett tag.
208

 Dock kom man fram till slutsatsen att oavsett om 

färska eller frysta spermier använts så måste mannen anses som barnets fader för att annars 

skulle barnet bli faderlöst.
209

 Uttalandet torde idag gälla även vid befruktning utanför 

kroppen,
210

 såväl som vid samboförhållanden
211

 efter det att 1 kap. 5 § FB ändrades till att 

omfatta fall när det genom en genetisk undersökning är utrett att en viss man är far till ett 

barn. Förhållandet belystes även i propositionen till 1 kap. 6 § FB genom ett uttalande att brist 

på samtycke bara borde kunna bli aktuellt vid givarinsemination.
212

 Mägi och Zimmerman har 

anfört att regelns verkan vid make- eller samboinsemination torde vara som bevis i de fall 

faderskapet inte är möjligt att fastställa genom en DNA-analys.
213

 Om en make eller sambo 

medger att han lämnat ett samtycke eller om ett skriftligt samtycke finns skulle han i ett 

sådant fall inte kunna väcka talan om hävande av faderskapet trots att det inte går att bevisa 

att barnet är hans genetiska. 

När det kommer till make- eller samboinsemination riskerar mannen med andra ord att hamna 

i en svår situation. En man som är gift eller sambo med en kvinna måste tänka sig för innan 

han lämnar ifrån sig spermier då han sedan saknar möjligheter att återkalla sitt samtycke. 

Alternativet vore å andra sidan att lämna barnet utan sin genetiska far, något som inte är 
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eftersträvansvärt ur den synvinkeln att barnet har rätt till kunskap om sitt genetiska ursprung 

samt strävan att barnet helst ska ha två rättsliga föräldrar vid födseln. 

5.3 Donatorns ställning som förälder 

Donation innebär enligt vanligt språkbruk att man skänker bort något. Samma tanke är i 

princip ledande vid donering av könsceller och donatorn är därför inte i första hand den 

person som ska fastställas som förälder. Vid äggdonation gäller moderskapspresumtionen i 1 

kap. 7 § FB och det är den biologiska modern som erhåller moderskapet. En kvinna som 

donerar ett ägg kan därmed inte göra anspråk på moderskapet, jfr rättsfallet NJA 2006 s. 505 i 

kapitel 5.1.1 ovan. Reglerna rörande spermiedonation är något mer komplicerade. Vid dessa 

fall tar man nämligen även hänsyn till även det blivande barnets intressen. Det medför att 

faderskapet i vissa fall fastställs för en spermiegivare. 

Huvudregeln är emellertid att en spermiegivare inte är att anse som ett barns rättsliga förälder. 

Före år 2005 kunde talan mot en spermiegivare om faderskapet inte föras eftersom att 1 kap. 5 

§ FB ställde krav på att ett samlag hade förekommit. Departementschefen anförde vid till-

komsten av 1 kap. 6 § FB att det knappast kunde vara till fördel för barnet att få en spermie-

givare fastställd även om en sådan möjlighet i vissa fall skulle kunna avhålla från 

okontrollerad verksamhet av insemination av ensamstående kvinnor.
214

 Uttalandet bekräftades 

i två hovrättsfall, Svea hovrätt dom 1992-04-13, mål nr T 1437-91 och RH 1998:103. Båda 

fallen gällde huruvida en insemination kunde ligga till grund för en dom på faderskap enligt 1 

kap. 5 § FB. I det första fallet sa hovrätten att begreppet samlag inte kan tolkas vidare än att 

ett samlag mellan kvinnan och mannen måste ha ägt rum. I det andra fallet anförde hovrätten 

att ett samlag under konceptionstiden är en ovillkorlig förutsättning för att faderskapet ska 

kunna fastställas och att en insemination inte kan jämställas med ett samlag. Inte i något av 

fallen kunde 1 kap. 6 § äga tillämpning eftersom kvinnan och mannen inte var gifta eller 

sambor. 1 juli 2005 ändrades dock lagen och 1 kap. 5 § FB omfattar nu även andra fall än 

samlag.
215

 Det innebär att en spermiegivare idag löper större risk att fastställas som rättslig far 

till ett barn. Undantag till detta utgörs av en spermiegivare som lämnat spermier enligt 6 och 7 

kap. GenL, 1 kap. 5 § 2 st. FB.
216

 Lagändringen skedde på grund av ett ökat barnperspektiv. 

Regeringen anförde att det inte längre kunde anses rimligt att skydda en spermiegivare då 

barnets bästa och rätt till kunskap om sitt genetiska ursprung väger tyngre än en spermie-
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givarens önskan om att slippa undan faderskapet.
217

 Regeringen önskade inte heller att sätta 

dessa barn i ett sämre läge än andra barn genom att inte tillerkänna dem en andra förälder.
218

 

I vissa fall kan det hända att spermiegivaren önskar bli pappa. Det är tillåtet för en spermie-

givare att i enlighet med 1 kap. 4 § FB bekräfta sitt faderskap om barnet saknar två 

föräldrar.
219

 Visserligen kräver detta att modern eller det myndiga barnet godkänner bekräftel-

sen. När det kommer till ensamstående kvinnor som utfört assisterad befruktning har spermie-

givarens möjlighet att bekräfta faderskapet förtydligats i lagstiftningen genom ett tillägg i 1 

kap. 3 § 3 st. FB. Enligt GenL är det enligt huvudregeln läkaren som utser en lämplig spermi-

egivare.
220

 Ett par eller en ensamstående kvinna som vill genomgå en assisterad befruktning 

kan dock själv önska att få använda spermier från en känd donator om läkaren tillåter detta.
221

 

I dessa fall ska läkaren ta reda på motiven bakom detta.
222

 Om motivet är att spermiedonatorn 

ska dela det rättsliga föräldraskapet med kvinnan bör, enligt förarbetena, ett godkännande av 

den mannen som donator inte ske.
223

 Syftet ska med andra ord inte vara att genom dessa be-

stämmelser kringgå kravet på giftermål eller samboskap som annars uppställs för att få utföra 

assisterad befruktning. 

En spermiegivare får ofta se sina intressen av att slippa undan faderskapet besegrade på grund 

av barnets rätt till kunskap om sitt genetiska ursprung. Två intressanta frågeställningar upp-

kommer dock. För det första kan man ifrågasätta om ett konsekvent missgynnande av 

spermiegivare inte kan resultera i ett samhälle där färre önskar donera spermier? Det skulle i 

så fall leda till att färre ofrivilligt barnlösa kan få hjälp att bli föräldrar. För det andra kan man 

ifrågasätta om barnets rätt till kunskap om sitt genetiska ursprung ska uppfyllas genom den 

föräldraskapsrättsliga regleringen? Det leder i sin tur till att barnet förlorar en social förälder 

samt till att barnet får två föräldrar som saknar någon relation till varandra, något lagstiftaren 

annars anför som viktigt vid föräldraskap efter assisterad befruktning. 

5.4 Kort om möjligheterna till adoption efter assisterad befruktning 

Om ett par utför assisterad befruktning och någon annan än den tilltänkta föräldern fastställs 

som barnets förälder, till exempel en surrogatmoder eller en spermiegivare, kan det uppstå en 
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situation där den tilltänkta föräldern vill adoptera sin makes eller sambos barn. I dessa fall får 

man titta på förutsättningarna för en närståendeadoption. Förfarandet är emellertid 

komplicerat och kräver att en del rekvisit är uppfyllda. Enligt 4 kap. 3 § FB krävs det för en 

närståendeadoption att ett äktenskap föreligger mellan paret, alternativt att de är registrerade 

partnerns
224

. Möjligheten är därmed inte öppen för sambor.
225

 Dessutom måste den make som 

är förälder till barnet samtycka till adoptionen. Om denne återkallar sitt samtycke får den 

andra maken inte adoptera barnet, så skedde bland annat i det ovan nämnda rättsfallet NJA 

2006 s. 505. Som huvudregel måste även den andra föräldern samtycka till adoptionen, 4 kap. 

5 a § FB, det vill säga till exempel surrogatmodern eller spermiegivaren. 
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6. SAMMANFATTANDE ANALYS 

6.1 Vad innebär uttrycket barnets bästa när det kommer till föräldraskap 

vid assisterad befruktning? 

Barnets bästa är ett mångfacetterat uttryck vars innebörd endast kan bestämmas i den enskilda 

situationen. Att entydigt definiera barnets bästa vid föräldraskap efter assisterad befruktning 

låter sig därför inte göras. I huvudsak kan man dock säga att den föräldraskapsrättsliga lag-

stiftningen motiverar vad barnets bästa är. Några överväganden utifrån den särskilda 

situationen låter sig därmed sällan göras. Det innebär att lagstiftningen i många fall sätter en 

ram för hur en domstol kommer att döma. Det är en konsekvens av att barnets bästa utgör en 

slags princip eller målsättning som inte tillämpas som en lagregel vid regleringen om rättsligt 

föräldraskap. Barnkonventionens eventuella inkorporering kommer sannolikt inte att få så stor 

effekt på barnets bästa vid föräldraskap efter assisterad befruktning. Redan idag ska myndig-

heter och beslutsfattare tillämpa svensk rätt fördragskonformt och därmed även ta hänsyn till 

artikel 3 i barnkonventionen. Beslutsfattarna kan dock inte gå emot skriven lag, varken nu 

eller ifall barnkonventionen skulle bli svensk lag. Det är visserligen positivt att barn-

konventionen troligen kommer att inkorporeras men det är tveksamt om det kommer leda till 

att barnets bästa kommer att beaktas mer i det enskilda fallet. Dock kan de konkreta 

rättigheter som uppräknas i barnkonventionen få större genomslag vilket i sin tur kan leda till 

att barnets bästa beaktas i än högre utsträckning vid föräldraskap efter assisterad befruktning.  

Istället för att förlita sig på barnkonventionen kanske det vore mer lämpligt att införa en be-

stämmelse liknande den i 6 kap. 2 a § FB i 1 kap. FB för att tillgodose barnets bästa i varje 

enskilt fall. Minoriteten i NJA 2006 s. 505 hänvisade till och med direkt till 6 kap. 2 a § FB 

och anförde att reglerna som rör barnets bästa vid vårdnad, boende och umgänge har 

betydelse när barnets rättsliga förälder fastställs. Risken med att ersätta dagens föräldraskaps-

rättsliga lagstiftning med en öppen paragraf liknande den i 6 kap. 2 a § FB är dock att förutse-

barheten i regelverket kan gå förlorad. Förutsebarheten verkar vara ytterligare en viktig 

grundpelare när det kommer till barnets bästa vid föräldraskap efter assisterad befruktning. I 

NJA 2015 s. 675 anförde HD att det ligger i barnets intresse att föräldraskapet kan bestämmas 

enkelt, klart och tydligt som möjligt. HD menar därmed att det anses mer förenligt med 

barnets bästa att ett barn får en förälder snabbt och enkelt än att ett barn får en förälder som är 

lämplig och tillgodoser barnets bästa i vardagen. Dessutom intar lagstiftaren den synen att det 

är viktigare att två föräldrar fastställs för ett barn än att ”rätt” förälder fastställs. Detta kan 
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man bland annat se på de talerättsregler som finns när det kommer till fastställande och upp-

hävande av ett föräldraskap. Till exempel kan en man som anser sig vara rättslig far till ett 

barn inte väcka talan om hävande av en annan mans faderskap.
226

 Även här kan man se att 

barnets bästa vid föräldraskap efter assisterad befruktning utgår ifrån en schablon där två 

föräldrar ses som bättre än en. 

Kanske är också anledningen till varför det finns ytterst lite praxis på området att lagreglerna 

inte går att tolka utifrån barnets bästa i den enskilda situationen. Detta märktes tydligt i NJA 

2006 s. 505 där HD:s majoritet såg sig tvingad att tillämpa moderskapspresumtionen (trots att 

den bara utgjorde en princip vid tidpunkten och inte en lagregel) och de adoptionsrättsliga 

reglerna istället för att som minoriteten gjorde, åberopa barnets bästa i just den aktuella 

situationen. Även i NJA 2015 s. 675 utgick HD ifrån en presumtion att två föräldrar är bättre 

än en och uttalade att barnens intresse av en far övervägde faderns intresse av att inte erhålla 

det rättsliga föräldraskapet. Förvisso diskuterade HD huruvida ett villkorande av faderns 

samtycke kunde få effekt men barnets bästa i objektiv mening fick till slut avgöra fallet. En 

annan utgång hade naturligtvis starkt kunnat kritiseras för att ta för lite hänsyn till barnets 

bästa. 

Lagreglerna utgår dessutom ofta ifrån att barnets rätt till kunskap om sitt genetiska ursprung 

är en oerhört stark rättighet. Denna rättighet har legat bakom många lagändringar som resulte-

rat i att den genetiska fadern fastställs istället för en social förälder. Även lagförslaget i SOU 

2016:11 utgår ifrån att barnet ska ha rätt till kunskap om sitt genetiska ursprung. Ibland tycks 

denna rättighet vara en ren synonym till barnets bästa och lagstiftaren verkar då och då helt 

glömma bort att beakta andra omständigheter som kan vara avgörande för barnets välmående. 

Barnets bästa vid föräldraskap efter assisterad befruktning är ibland svårt att definiera 

eftersom barnets bästa skiftar i takt med gällande normer och värderingar i samhället. Då 

reglerna om föräldraskap vid assisterad befruktning hela tiden förändras till följd av sam-

hällets förändrade värderingar får barnets bästa ständigt en ny innebörd. Förr var till exempel 

utgångspunkten alltid att det genetiska föräldraskapet där barnet har rätt till två, olikkönade 

föräldrar låg till grund för barnets bästa. Idag anser lagstiftaren att en ensamstående kvinna 

som enda rättslig förälder efter en assisterad befruktning inte utgör något hinder för barnets 

behov eller barnets intressen. På grund av utvecklingen utgör barnets bästa vid föräldraskap 

efter assisterad befruktning endast en ögonblicksbild av gällande normer och värderingar och 

                                                 
226

 Se kapitel 4.3.2. 



43 

då dessa skiftar snabbt på området är barnets bästa extra svårt att klart definiera. Det behöver 

dock inte vara negativt eftersom barnets bästa rimligen borde bestämmas i varje enskilt fall 

istället för, som idag, schablonmässigt för alla barn. Det vore kanske av detta skäl lämpligt 

ifall mål om föräldraskap vid assisterad befruktning prövades mer i domstolarna, istället för 

att rutinmässigt fastställas genom lagregler som föråldrats. Om barnets bästa inte bestäms i 

varje enskilt fall finns det en risk att vissa barn kommer i kläm och därmed hamnar i en 

situation samhället borde ha skyddat barnet ifrån. 

6.1.1 Slutsats 

Barnets bästa vid föräldraskap efter assisterad befruktning innebär egentligen något annat än 

att det individuella barnets bästa ska ligga till grund för ett beslut. Istället utgör barnets bästa 

en schablon som förändras i takt med samhällets ändrade normer och värderingar och som 

visar sig i lagtexten och inte i hur domstolen dömer eller socialnämnden agerar. Att komma 

till en domstol och argumentera för att föräldraskapet ska fastställas på ett särskilt sätt på 

grund av barnets bästa kommer därför i många fall att vara lönlöst om lagtexten i sin tur är 

klar och inte ger utrymme för tolkning eller diskussion. Barnets bästa vid föräldraskap efter 

assisterad befruktning utgår därmed ifrån barnets behov, vad ett barn enligt forskning och 

beprövad erfarenhet mår bäst av. Barnets bästa vid föräldraskap efter assisterad befruktning 

handlar dessutom enligt lagstiftaren ofta enbart om att barnet ska ha rätt till kunskap om sitt 

genetiska ursprung. Den ordning som finns idag måste anses som mindre lämplig då ett barn i 

det enskilda fallet riskerar att hamna i kläm. Dessutom riskerar lagstiftningen att inte hinna 

med att ändras i samma takt som samhällets värderingar ändrar sig. Fördelen med dagens 

ordning är dock att barnets bästa är förutsebart och att alla barn behandlas lika. 

Situationen kommer knappast förändras nämnvärt om barnkonventionen blir svensk lag. 

Visserligen kommer de rättigheter som finns däri att bli svensk lag men många av rättighet-

erna och principerna i barnkonventionen är svåra att argumentera för i det enskilda fallet, till 

exempel principen om barnets bästa eller barnets rätt till kunskap om sina föräldrar. Lag-

stiftaren kan dock, efter en inkorporering, känna sig tvingad att förändra lagstiftningen så att 

den intar ett ännu större barnperspektiv. 
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6.2 Skulle det vara i enlighet med barnets bästa för barn som tillkommit 

genom assisterad befruktning med donerade könsceller att få fler än 

två rättsliga föräldrar fastställda? 

6.2.1 Dagens reglering 

När ett barn tillkommit genom assisterad befruktning med donerade könsceller finns fler än 

två möjliga föräldrar. Det genetiska, biologiska, sociala och rättsliga föräldraskapet kan skilja 

sig åt men alla de genetiska, biologiska och sociala föräldrarna kan inte fastställas som barnets 

rättsliga föräldrar. 

6.2.2 Barnets rätt till kunskap om sitt genetiska ursprung 

Lagstiftaren har försökt skapa skyddsregler för barnets rätt till kunskap om sitt genetiska ur-

sprung. Precis som Leijonhufvud anfört
227

 medför dagens svenska reglering dock endast en 

rätt till kunskap om sin förälder som knappast är jämförbar med ett barns rätt till sin förälder. 

Någon rätt till umgänge med sin genetiska förälder har barnet till exempel inte. Dessutom 

krävs för att barnet ska ha rätt att ta del av sitt genetiska ursprung att barnets föräldrar avslöjat 

för barnet att han eller hon tillkommit genom donation av könsceller. Lagstiftaren tvingar 

ingen förälder att berätta detta. Istället synes den svenska lagstiftaren ha försökt tillgodose 

barnets rätt till kunskap om sitt genetiska ursprung genom den föräldraskapsrättsliga 

regleringen. Till exempel var det på 1980-talet otänkbart att fastställa en spermiegivare som 

far om han inte önskade det. Idag finns genom 1 kap. 5 § FB en stor möjlighet till detta. 

Tendensen syns även i SOU 2016:11 som föreslår att spermiegivaren ska kunna fastställas 

som far i alla de fall där barnet inte kan garanteras rätt till kunskap om sitt genetiska ursprung. 

Barnets rätt till kunskap om sitt genetiska ursprung har därmed en stor betydelse för 

utformningen av de föräldraskapsrättsliga reglerna. Denna rättighet kan dock tyckas ha fått 

orimligt stor påverkan på reglerna. Idag verkar det vara viktigare att barnet har rätt till 

kunskap om sitt genetiska ursprung än att barnet tas väl omhand. En sak är dock säker och det 

är att barnets rätt till kunskap om sitt genetiska ursprung är viktig när man talar om barnets 

bästa. 

Barnets rätt till kunskap om sitt genetiska ursprung skulle kunna garanteras än mer tillfreds-

ställande om ett barn kunde få fler än två föräldrar efter en assisterad befruktning med 

donerade könsceller. En spermiegivare skulle då kunna fastställas som far till barnet utan att 

                                                 
227

 Se citat i kapitel 3.3. 



45 

för den sakens skull ersätta den sociala förälderns roll som make, sambo eller registrerad 

partner till modern. Smer har ju även belyst den sociala förälderns roll vid diskussionen 

rörande embryodonation.
228

 Lösningen vore därmed även lämplig mot bakgrund av barnets 

rätt till umgänge med sin sociala förälder skulle bevaras. Ur lagstiftarens synvinkel skulle en 

ordning med fler än två rättsliga föräldrar vid föräldraskap efter assisterad befruktning vara 

väl förenlig med barnets rätt till kunskap om sitt genetiska ursprung.  

Det skulle dock inte vara möjligt att fastställa spermiegivaren som far i alla situationer, barnet 

skulle ju redan ha två föräldrar och något tvång på att låta honom ta del av föräldraskapet 

skulle knappast kunna ställas då det i så fall skulle innebära en stor nackdel för en 

spermiegivare.  

6.2.3 Normen om två rättsliga föräldrar 

Två föräldrar till ett barn utgör grundtanken bakom FB och eftersträvas, även i viss mån när 

det gäller ensamstående kvinnor som utför assisterad befruktning. Det förtydligande om att 

spermiegivaren kan bekräfta faderskapet som gjorts i 1 kap. 3 § 3 st. FB talar för detta. 

Samma förtydligande har inte gjorts när ett par använt sig av assisterad befruktning även om 

samma princip gäller vilket är anmärkningsvärt. Ett barn borde rimligen ha samma intresse av 

att få en spermiegivare fastställd som far i båda fallen. Här syns tydligt att lagstiftaren utgått 

ifrån att två föräldrar är det bästa för barnet. I SOU 2014:29 anfördes till och med att en 

rättslig förälder bör ses som ett undantag från huvudregeln att ett barn ska ha två rättsliga 

föräldrar för att få trygghet socialt, ekonomiskt och rättsligt. Normen har dessutom länge 

inneburit att dessa föräldrar ska ha olika kön, men allt eftersom samhället förändrats har 

normen också förändrats och samkönade par och ensamstående kvinnor kan idag bli föräldrar 

på nästan samma villkor vid assisterad befruktning med donerade könsceller. Dock måste ett 

förfarande visa sig vara förenligt med barnets bästa innan det blir legitimt att tillämpa.  

I många fall kan kunskapsbrist råda när man rör sig utanför normerna. Utredaren avrådde från 

en lagstiftning om altruistiskt surrogatmoderskap i SOU 2016:11, bland annat på grund av 

bristen av kunskapsunderlag för hur det påverkade barnet. Det är svårt att veta hur ett barn 

skulle påverkas av att få fler än två rättsliga föräldrar då detta aldrig prövats. Ett bristande 

kunskapsunderlag behöver dock inte begränsa vad som är i enlighet med barnets bästa. Även 

forskningen kring uppväxtmiljön för barn tillkomna genom assisterad befruktning av ensam-

stående kvinnor ansågs vara begränsad men förfarandet tilläts ändå. Ibland är det svårt att 
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erhålla kunskapsunderlag om ett förfarande inte är tillåtet. Så torde det vara i detta fall. Att 

barnets bästa som huvudregel är att få två rättsliga föräldrar då detta är en norm torde inte i 

sig hindra att fler än två föräldrar fastställs. Tvärtom torde fler än två föräldrar kunna 

garantera barnet den sociala, ekonomiska och rättsliga tryggheten som lagstiftaren värnar om 

ännu bättre än två föräldrar. 

6.2.4 Barnets rätt till omsorg 

Ett barns vårdnadshavare har ett stort ansvar för barnets omsorg och utveckling. Oftast 

sammanfaller vårdnadsansvaret och föräldraskapet men i vissa fall sker det inte. Fler än två 

rättsliga föräldrar vid assisterad befruktning med donerade könsceller skulle i stor utsträck-

ning garantera barnets rätt till omsorg. Dock kan man ifrågasätta om det inte räcker med att 

två vårdnadshavare fastställs för att garantera denna rättighet. Fler än två vårdnadshavare har 

redan varit uppe för diskussion i SOU 2007:3 och SOU 2001:10.
229

 Dessutom kan ett barn i 

många fall få omsorg av någon annan som står barnet nära, till exempel en mor- eller farför-

älder. Det går emellertid att konstatera att det vore väl i linje med barnets rätt till omsorg att 

ge ett barn fler än två rättsliga föräldrar. 

6.2.5 Nackdelar 

Rättsligt föräldraskap och vårdnadsansvar innebär att ett samarbete kring barnet är nöd-

vändigt. Föräldraskapsbestämmelserna vid assisterad befruktning utgår från det sociala 

föräldraskapet och det förutsätts giftermål eller samboskap mellan föräldrarna om de vill ut-

föra en assisterad befruktning tillsammans och gemensamt erhålla föräldraskapet. Undantagen 

utgörs av de fall där en spermiegivare fastställs som far eller där en surrogatmoder fastställs 

som mor i enlighet med 1 kap. 7 § FB. I dessa fall har lagstiftaren ansett att barnets rätt till 

kunskap om sitt genetiska ursprung överväger barnets rätt till två föräldrar som bor 

tillsammans. Om ett barn kan få fler än två föräldrar är det övervägande sannolikt att barnet 

inte bor tillsammans med alla sina föräldrar. Det kan försvåra för föräldrarna att komma 

överens när de saknar god kontakt. Man måste dock komma ihåg att samma sak gäller när ett 

faderskap fastställs i normalfallet. I ett sådant fall är det inte alls säkert att föräldrarna bor 

ihop utan genetiken är helt och hållet styrande. Barnets intresse av att få ytterligare en förälder 

märks genom socialnämndens utredningsskyldighet rörande föräldraskapet i 2 kap. FB. Lag-

stiftaren har därmed intagit den ståndpunkten att barnets intresse av sina föräldrar måste anses 

överväga barnets intresse av föräldrar som inte bråkar. Samma syn togs upp i prop. 
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2004/05:137 på sida 44 då det konstaterades att spermiegivaren ska fastställas som rättslig far 

vid insemination i egen regi där två samkönade kvinnor önskar förvärva föräldraskapet. I 

propositionen anfördes nämligen att barnets kontakt med sin far på detta sätt skulle garanteras 

även om de genetiska föräldrarna blev ovänner. Att få sin förälder fastställd är därmed 

viktigare ur barnets synvinkel än att dessa kommer överens anser lagstiftaren. Det kan finnas 

skäl att fundera över om barnets bästa i det enskilda fallet verkligen är att få tre föräldrar som 

kanske knappt känner varandra eller att få två föräldrar som kan samarbeta och som barnet 

bor tillsammans med. Risken om barnet får fler än två föräldrar är också att barnet får 

bristande anknytning till någon av dem. 

Saldeen har avvisat tanken på att fler än två rättsliga föräldrar vid assisterad befruktning vore 

lämpligt av den anledningen att alla barn ska behandlas lika.
230

 Fler än två rättsliga föräldrar 

skulle ju till exempel innebära en möjlighet att ärva efter fler än två personer. Det är förvisso 

en riktig utgångspunkt men kan knappast utgöra argument för att det skulle vara oförenligt 

med barnets bästa att tillerkänna vissa kategorier av barn fler än två föräldrar. Det är svårt att, 

med reglerna rörande föräldraskap, uppnå fullständig jämlikhet mellan barn. Idag får 

dessutom ensamstående kvinnor utföra assisterad befruktning och deras barn får endast en 

rättslig förälder, trots det har inte dessa barn ansetts hamna i en sämre position arvsmässigt än 

andra barn. 

6.2.6 Slutsats 

Att ge ett barn som tillkommit genom assisterad befruktning med donerade könsceller tillgång 

till en eller två av sina föräldrar innebär att barnet förlorar antingen en genetisk, biologisk 

eller en social förälder. Med hänsyn till barnets rätt till kunskap om sitt genetiska ursprung 

och den vikt Smer la vid det sociala föräldraskapet när rådet utredde frågan om embryo-

donation är det i vissa fall mindre lämpligt att möjlighet saknas att tillerkänna ytterligare en 

person föräldraskapet. Fler än två rättsliga föräldrar skulle kunna vara i enlighet med barnets 

bästa framför allt eftersom det ger barnet en större möjlighet till kunskap om sitt genetiska 

ursprung och en större trygghet socialt, ekonomiskt och rättsligt. 

De nackdelar som kan uppkomma kan troligen inte överstiga de fördelar fler än två föräldrar 

skulle få utifrån aspekten om barnets bästa. Det är dock mer sannolikt att lagstiftaren beslutar 

om en lagstiftning som tillåter fler än två vårdnadshavare då detta redan varit uppe för 
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diskussion.
231

 Dessutom är barnets bästa enligt barnkonventionen endast ”a primary 

consideration” och rent krasst skulle till exempel de tilltänkta föräldrarnas intresse av att 

slippa dela föräldraskapet med en ytterligare person därmed kunna väga tyngre än barnets 

bästa i denna fråga. Enligt svensk rätt ska förvisso barnets bästa enligt lagförarbeten väga 

tyngre än de ofrivilligt barnlösas rättigheter. Några hinder för att, i fall av assisterad 

befruktning med donerade könsceller, tillerkänna ett barn fler än två föräldrar utifrån barnets 

bästa torde dock inte finnas. 

6.3 Finns det någon eller några personer vid assisterad befruktning som 

särskilt missgynnas av dagens föräldraskapsrättsliga reglering och för 

vilka intressen sker det? 

Analysen enligt nedan är inte heltäckande, vilket frågeställningen också avslöjar. Det handlar 

istället om personer som särskilt missgynnas av dagens föräldraskapsrättsliga reglering. 

Huruvida en enskild person i ett särskilt fall rent subjektivt känner sig missgynnad är således 

inte uppe för diskussion. 

6.3.1 Förlorarna på samtyckesregeln 

Samtycket är navet när det kommer till att bestämma det rättsliga föräldraskapet efter assiste-

rad befruktning i ett parförhållande. De konsekvenser som tidigare kunde uppstå, och som 

uppstod i till exempel Haparandafallet
232

 medförde stor osäkerhet för barnet som kunde 

riskera att bli faderlös. Förr kunde en man, flera år efter barnets födelse, väcka talan om 

hävande av faderskapet. Grunden till föräldraskapet vid assisterad befruktning blir numera 

inte genetiken i sig utan mer den sociala aspekten, att mannen eller kvinnan har ett för-

hållande med barnets mor. Detta ligger i linje med vad Smer uttalat om att det sociala för-

hållandet är av största vikt för barnets välmående. Samtyckesregeln är därmed gynnsam för 

barnet som garanteras omsorg av och umgänge med de sociala föräldrarna. Dock riskerar 

samtyckesregeln att missgynna en man vid en make- eller samboinsemination. I dessa fall får 

samtyckesregeln ingen verkan utan kvinnans make eller sambo blir barnets far oavsett om ett 

giltigt samtycke har lämnats eller inte. Barnets intresse av sin genetiska far överväger 

mannens intresse av att inte bli far. Vad Mägi och Zimmerman anfört om regelns bevis-

rättsliga funktion
233

 kan visserligen stämma ifall maken eller sambon medger att han samtyckt 

till den assisterade befruktningen eller ifall ett skriftligt samtycke enligt GenL:s bestämmelser 
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finns. Den bevisrättsliga funktionen torde dock bara gälla till styrkande av att mannen är 

barnets rättsliga far och den ger inte mannen någon fördel om han inte vill förvärva 

faderskapet. Situationen påminner om den som gäller utanför området för assisterad 

befruktning när en man blivit lurad till faderskapet. Om en kvinna blir gravid efter ett samlag 

blir den man som gjort henne gravid rättslig far till barnet. Båda parter får stå för samlagets 

konsekvenser, även om kvinnan ljugit för mannen och hävdat att hon använt preventiv-

medel.
234

 En stor skillnad är dock att vid ett samlag är båda parter närvarande. Vid make- eller 

samboinsemination kan maken eller sambon ha lämnat ifrån sig spermierna flera år i förväg 

och sedan återkallat sitt samtycke. Kvinnan skulle därmed i teorin kunna få tag i spermier som 

varit frysta och själv inseminera sig med dessa helt utan mannens vetskap och han skulle ändå 

bli far till barnet. Det är inte heller möjligt för mannen att återkalla sitt samtycke eftersom 

hans samtycke fullständigt saknar betydelse, utan han måste se till så att spermierna förstörs. 

Det här innebär att mannen hamnar i en väldigt utsatt situation. Det är emellertid svårt att se 

någon annan lösning på problemet. Kanske går det ifrågasätta huruvida samtyckesregeln 

verkligen behöver få denna långtgående verkan nu när ensamstående kvinnor tillåts utföra 

assisterad befruktning och därmed får axla det rättsliga föräldraskapet ensamma. Någon 

skillnad torde dock inte ha uppstått eftersom lagstiftarens fortsatta åsikt troligen är att två 

föräldrar är att föredra på grund av, så som anförts i tidigare kapitel, att en rättslig förälder 

innebär att ett barn blir mer utsatt socialt, ekonomiskt och rättsligt än andra barn. Dessutom 

kan en ensamstående kvinna inte utföra insemination i egen regi om hon önskar bli ensam 

rättslig förälder, i ett sådant fall ska spermiegivaren fastställas som barnets rättsliga far. 

Inte enbart när en make- eller samboinsemination skett är samtyckesregeln extra förmånlig 

gentemot barnet till missgynnande av en make, sambo eller registrerad partner. Detta gäller 

även vid assisterad befruktning efter en spermiedonation vilket kunde utläsas i NJA 2015 s. 

675 där HD inte öppnade för ett villkorande av samtycket i den aktuella situationen utan 

utgick ifrån att barnens intresse av en far var starkt. Hade HD ytterligare velat belysa barnens 

rättigheter hade kanske en tydligare ståndpunkt varit att följa hovrättens dom och helt stänga 

möjligheten att överhuvudtaget villkora ett samtycke. Det är svårt att se hur rättsfallet kan 

leda till att ett föräldraskap någonsin skulle kunna hävas på grund av ett villkorat samtycke 

eftersom barnets rätt till en andra förälder är så stark. Någon ljusning för en man eller kvinna 

som villkorat ett samtycke vid assisterad befruktning med donerade spermier torde därmed 

inte vara att skåda. Istället kommer en förälder i dessa fall med största sannolikhet även 
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framöver stå risken för ett oklart samtycke. Det är härutöver intressant att HD anförde att 

återkallelse av ett samtycke torde nödgas ske till både den behandlande läkaren och till 

kvinnan trots att det rör sig om ett familjerättsligt avtal. Precis som Walin och Vängby 

uttryckt kanske mannen, eller kvinnan
235

 inte vet när eller var en assisterad befruktning ska 

ske. I dessa fall kan han eller hon dock ha förmedlat återkallelsen till sin fru, sambo eller 

registrerade partner men kommer ändå att bli bunden av föräldraskapet. Det är ett stort 

dilemma där mannen eller kvinnan starkt missgynnas. Om mannen eller kvinnan gjort allt i 

sin makt för att återkalla samtycket borde det rimligen räcka. Annars saknar ju mannen eller 

kvinnan helt möjlighet att undandra sig föräldraskapet och tvingas därmed gå runt och vara 

orolig för att bli ovillig förälder om han eller hon inte skiljer sig eller bryter med sin sambo. 

Sammanfattningsvis går det att konstatera att barnets rätt till två föräldrar är oerhört stark vid 

samtyckesregelns tillämpning vilket riskerar att missgynna den man eller kvinna som har ett 

förhållande med barnets mor.  

6.3.2 Problem när ett fullständigt surrogatarrangemang med den tilltänkta 

moderns ägg skett 

Surrogatmoderskap har genom tiderna varit oönskat i svensk rätt och den föräldraskaps-

rättsliga regleringen underlättar inte förfarandet. Det har i lagförarbeten anförts att surrogat-

moderskap är oetiskt och i strid mot människovärdesprincipen.
236

 1 kap. 7 § FB tar avstånd 

från alla möjligheter till surrogatmoderskap. En mor saknar möjlighet att ingå avtal om över-

låtelse av sitt rättsliga föräldraskap före barnet har fötts. Vi vet dock att surrogatmoderskap 

förekommer, något straffstadgande mot surrogatmoderskap finns inte. Den skiljaktiga 

meningen i NJA 2006 s. 505 ansåg att det hade varit i linje med barnets bästa att tillåta 

adoptionen i det specifika fallet, vilket skulle ha resulterat i att den genetiska modern erhöll 

det rättsliga föräldraskapet. Majoriteten var dock inte alls med på detta resonemang på grund 

av reglernas utformning. Det är dock anmärkningsvärt att en genetisk mor som bor med 

barnet i dessa fall missgynnas till förmån för en surrogatmoder som kanske saknar intresse i 

barnet. Hade regeln sett annorlunda ut hade dock surrogatmodern missgynnats och hon hade 

ansetts sakna självbestämmande över sin egen kropp. Till syvende och sist torde en rimlig 

lösning på detta dilemma vara att titta på vilket alternativ som bäst stämmer överens med 

barnets bästa i det enskilda fallet. Det kan ju till exempel vara så att surrogatmodern bor 

utomlands och vägrar ta hand om barnet. I ett sådant fall vore det bästa för barnet troligen att 

                                                 
235

 Situationen torde dock mer sällan bli aktuell vid en tillämpning av 1 kap. 9 § FB då föräldraskapet bara gäller 

om den assisterade befruktningen skett i enlighet med GenL:s regler. 
236

 Se till exempel prop. 2001/02:89, s. 55. 



51 

få vara med sin genetiska mor. 1 kap. 7 § FB riskerar dessutom att också missgynna barnet 

genom att avskära barnet sin rätt till kunskap om sitt genetiska ursprung, i synnerhet när 

surrogatarrangemanget skett utomlands. Att åstadkomma en adoption i dessa fall är inte heller 

enkelt och missgynnar den genetiska modern, där förutsätts nämligen att hon är gift med 

barnets far och dessutom ska en lämplighetsprövning ske. 

Med andra ord är regeln i 1 kap. 7 § FB särskilt missgynnande av en genetisk moder vid 

surrogatarrangemang men även i viss mån av barnet. Regeln upprätthålls dock alltjämt till 

förmån för surrogatmodern då hon kanske ångrar sig, samt med hänsyn till barnet som kan ha 

fått en viss anknytning till sin biologiska mor. Den största anledningen till varför regeln 

uttryckligen gäller även vid surrogatarrangemang kanske ändå är eftersom det finns en strävan 

att undanhålla människor från att träffa avtal om surrogatmoderskap. Frågan är dock om 

denna strävan skulle kunna tillgodoses på något annat sätt till exempel genom ett 

straffstadgande. Det torde vara mer ändamålsenligt än att missgynna de inblandade när skadan 

redan är skedd. 

6.3.3 Olika regler för olika förhållanden 

Samkönade par och ensamstående kvinnor likabehandlas inte med olikkönade par när det 

kommer till föräldraskap vid assisterad befruktning. De förstnämnda kategorierna kan endas 

utföra assisterad befruktning enligt 6 eller 7 kap. GenL för att få fastställas som gemensamma 

föräldrar eller ensam mor till ett barn. Olikkönade par kan dock utföra till exempel embryo-

donation utomlands, vilket ännu inte är tillåtet i Sverige.
237

 Missgynnandet sker enligt 

motiven med hänsyn till barnets bästa och barnets rätt till kunskap om sitt genetiska ursprung. 

Det är dock anmärkningsvärt att samma skäl inte gjort sig gällande i olikkönade förhållanden 

då barnet torde ha samma intressen där. Lagstiftaren verkar dock ha ambitioner att framöver 

stärka barnets rättigheter i detta avseende och samtidigt likabehandla alla tre kategorier.
238

 

Vidare finns inte heller en könsneutral föräldraskapspresumtion för två gifta kvinnor eller 

registrerade partners vid föräldraskap efter assisterad befruktning utan även där missgynnas 

samkönade par som behöver bekräfta sitt föräldraskap. Det kan tänkas att det är just den 

könsneutrala föräldraskapspresumtionen som ska behandlas i den nya utredningen justitie-

ministern uttalat att regeringen ska tillsätta före sommaren som ska behandla faderskapet och 
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föräldraskapet.
239

 Barnet skulle med en könsneutral föräldraskapspresumtion oftare få två 

föräldrar direkt vid födseln, något som måste anses vara eftersträvat av lagstiftaren och i 

enlighet med barnets rätt till familjerättslig tillhörighet.  

Slutsatsen blir att samkönade par och ensamstående kvinnor missgynnas av dagens reglering 

till förmån för barnets rättigheter. Utvecklingen går dock mot att likabehandla dessa 

kategorier med olikkönade par och göra reglerna än mer fokuserade på barnets rättigheter, 

vilket låter som en rimlig utveckling. Det saknas rent objektiva skäl för att behandla personer 

olika beroende på deras sexuella läggning. Mot bakgrund av att alla barn enligt artikel 2 i 

barnkonventionen ska likabehandlas kan det inte heller anses rimligt att barnets situation ska 

variera beroende på om barnet fötts i en familj där dennes föräldrar är olikkönade eller sam-

könade. På sätt och vis kan därför även barnet missgynnas av dagens reglering. 

6.3.4 En spermiegivare som far 

På 1980-talet förelåg en viss rädsla hos lagstiftaren mot att påtvinga en spermiegivare ett 

oönskat faderskap. Idag har 1 kap. 5 § FB ändrats och en spermiegivare kan i vissa fall fast-

ställas som ett barns rättsliga far. Lagstiftningen har därmed gått mot ett större barnperspektiv 

där barnet ska ha rätt till kunskap om sitt genetiska ursprung. Kommer förslagen i SOU 

2016:11 att bli gällande rätt kommer ytterligare ett steg i samma riktning tas. Konsekvensen 

kan dock bli att en spermiegivare fastställs som far istället för en tilltänkt förälder som kanske 

även kommer att fungera som social förälder till barnet. De regler som tillkommit under 

senare år kan därför ifrågasättas utifrån huruvida det verkligen är barnets bästa att ha en, 

kanske frånvarande, genetisk far eller en, troligen närvarande, social förälder som rättslig 

förälder. Som Smer anfört är trots allt de sociala banden viktigare för barnet än de genetiska. 

Istället för att tillgodose barnets rätt till kunskap om sitt genetiska ursprung genom en 

föräldraskapsbestämmelse skulle detta kunna ske genom att samhället tog på sig att meddela 

för barnet att denne tillkommit genom donation samt föra ett mer omfattande register av 

donatorer genom lagstiftning, även när donation skett i egen regi. En spermiegivare kan med 

dagens reglering, mot sin vilja, bli påtvingad ett faderskap trots att hans intention kanske 

enbart varit att hjälpa ett barnlöst par. Konsekvensen av detta kan bli att färre personer önskar 

ställa upp som spermiegivare, vilket knappast är önskvärt. 

Det kan finnas fall där spermiegivaren önskar fastställas som rättslig far till ett barn. Regel-

verket tar dock ingen direkt hänsyn till donatorns vilja. Idag har förvisso ett kryphål upp-
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kommit i och med att ensamstående kvinnor kan utföra assisterad befruktning. En ensam-

stående kvinna skulle rent krasst inför en behandling kunna önska spermier från en viss man 

som hon avser dela föräldraskapet med. Enligt förarbetena ska dock inte en läkare godkänna 

kvinnans önskan om läkaren förstår vilka skäl som ligger bakom då assisterad befruktning i 

Sverige bara tillåts för par som är gifta och sambor.
240

 Som huvudregel har därmed spermie-

givaren ingen möjlighet att påverka sin situation om inte han och kvinnan är oärliga. Förvisso 

kan mannen och kvinnan utföra insemination i egen regi och på så sätt dela på föräldraskapet 

men de kan inte få hjälp från sjukvården. En spermiegivare kan också bekräfta sitt faderskap i 

vissa situationer men den möjligheten är begränsad och kräver att modern eller det myndiga 

barnet godkänner att en bekräftelse sker samt att barnet inte redan har två föräldrar. Det vore 

dock inte rimligt ifall spermiegivaren skulle ha större påverkan på sina möjligheter att bli far. 

Han skulle då kunna utpressa ett barnlöst par med att endast lämna spermier mot att han fick 

erhålla faderskapet. Spermiegivaren missgynnas med andra ord, men de skäl som ligger 

bakom missgynnandet får snarare ses som ett led i den funktion en spermiegivare har. 

En till situation där spermiegivaren riskerar att bli lurad och missgynnad är om en gift kvinna 

inseminerat sig med givarens spermier i egen regi utan sin makes eller sambos samtycke med 

ett löfte att spermiegivaren ska få bli rättslig far. I dessa fall kan spermiegivaren förutsätta att 

han ska få erhålla faderskapet men kvinnans make eller sambo kan i efterhand ge sken av att 

han lämnat samtycke till inseminationen och därmed erhålla det rättsliga faderskapet. Än mer 

drastisk blir situationen om man ponerar att kvinnans make dött före födseln och fader-

skapspresumtionen alltjämt tillämpas. I detta fall kan modern utestänga spermiegivaren och 

på så sätt erhålla ensamt rättsligt föräldraskap. Talerättens begränsning, som säger att en man 

inte kan väcka talan om upphävande av en annans mans faderskap, innebär därmed ett 

problem för spermiegivaren. I dessa fall tycks lagstiftaren ha utgått ifrån att det sociala 

föräldraskapet för ett barn är viktigare än det genetiska, tvärtemot den ståndpunkt lagstiftaren 

ofta intagit i senare lagförarbeten. 

6.3.5 Slutsats 

Föräldraskapsreglerna är väldigt gynnande för det blivande barnet. Det är rimligt med tanke 

på att reglerna om assisterad befruktning i första hand tillkommit i föräldrarnas intresse och 

att de ofrivilligt barnlösas önskan att bli föräldrar inte får bli så stort att barnets bästa riskeras. 

I vissa fall kan dock ett enskilt barn missgynnas på grund av att barnets bästa utgår ifrån vissa 
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schabloner. Så kan till exempel ske i fall av surrogatmoderskap. Det är en stor nackdel att 

hänsyn inte tas till barnets bästa i den enskilda situationen vid lagstiftningen rörande föräldra-

skap vid assisterad befruktning. På grund av detta riskerar barn att missgynnas. 

Den förälder som har ett förhållande med modern och spermiegivaren missgynnas i många 

fall. Deras föräldraskap är ofta beroende på moderns beslut. Visserligen får deras rättigheter 

ofta stå tillbaka på grund av barnets bästa och barnets rättigheter men i vissa fall missgynnas 

de lite väl mycket. Ett exempel är när en make eller sambo lämnat spermier för flera år sedan 

och tagit tillbaka sitt samtycke till en assisterad befruktning. I dessa fall kan kvinnan ändå 

utföra den assisterade befruktningen om hon får tillgång till spermierna med följden att 

mannen blir barnets rättsliga far eftersom att hans samtycke saknar betydelse. Barnets intresse 

i situationen har därmed en utslagsgivande verkan som tillåter ett relativt grovt missgynnande 

av en vuxen person. 

6.4 Avslutande reflektioner 

Den föräldraskapsrättsliga regleringen vid assisterad befruktning växer så att det knakar. Vi 

har gått från ett samhälle där genetiken var styrande för föräldraskapets bestämmande till ett 

klimat på 1980-talet där regler om assisterad befruktning var nya och det sociala föräldra-

skapet till stor del ersatte det genetiska i dessa fall. Idag tycks lagstiftaren åter igen ständigt 

betona vikten av barnets rätt till kunskap om sitt genetiska ursprung och i de senaste lag-

ändringarna har denna rättighet vägt nästan orimligt tungt när barnperspektivet diskuterats. 

Lagstiftningen tar som helhet stor hänsyn till barnets bästa, dock som en schablon och inte 

som en individuell rättighet vilket riskerar göra så att enskilda barn hamnar i kläm. På grund 

av barnets rättigheter riskerar också de vuxna som ger sig in i en assisterad befruktning att 

missgynnas. Barnets behov och intressen är första prioritet, även om detta leder till ett oönskat 

föräldraskap. 

Slutligen kan det påpekas att 1 kap. FB bygger på äldre idéer, något som kanske är mindre 

lämpligt med tanke på hur snabbt samhällets värderingar ändrar sig. Vissa presumtioner ligger 

till grund för hur föräldraskapet ska bestämmas och dessa gäller oavsett om de de facto 

representerar barnets eller familjens bästa i det enskilda fallet. En fråga för framtiden är om 

det verkligen är så vi vill att vår lagstiftning ska vara utformad.  
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