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AFO:s remissvar angående Nya regler om utländska föräldraskap och adoption i vissa fall 

(SOU 2021:56). 

 

Organisationen AFO har på remiss för yttrande fått betänkandet Nya regler om utländska 

föräldraskap och adoption i vissa fall (SOU 2021:56). Yttrande ska vara inkomna till 

justitiedepartementet den 26 oktober 2021. 

 

Om AFO 

AFO är en ideell, partipolitisk och religiöst obunden organisation för den som är adopterad 

eller som vuxit upp som fosterbarn. Fokus för AFO är att stödja den adopterade, att informera 

myndigheter och andra aktörer i samhället om den adopterades behov, erfarenheter och 

kunskap. 

 

Sammanfattning 

AFO har tagit del av betänkandet (SOU 2021:56) där syftet var att möjliggöra så att utländska 

föräldraskap även ska vara giltiga i Sverige. I betänkandet tar man även upp adoption i vissa 

fall. 

 

Utifrån ramen för utredningen bedöms förslagen till förändringar verka för att rättssäkra 

barnet som tillkommit via assisterad befruktning/surrogatarrangemang. Betänkandets slutsats 

är att föreslagna förändringar får positiva konsekvenser för både den enskilda och för 

myndigheter. Utifrån detta ställer sig AFO positiv till förslagen i betänkandet.  

 

AFO kan utifrån betänkande ändock sakna aspekten där barnet som adopteras av tilltänkt 

förälder, som inte är genetiskt bunden till barnet, ska ha full kännedom om sitt ursprung. 

Barnet ska garanteras kunskap om sitt ursprung vilket saknas i utredningen.  

 

Yttrande 

Syftet med utredningen är att förenkla för utländska föräldraskap gällande i Sverige. Enligt 

utredningens mål är detta för att åstadkomma en mer ändamålsenlig, jämlik och modern 

reglering om föräldraskap. 

 

Som ett led i denna förenkling finns förslag om undantag i adoptionsreglerna när det finns 

skäl att bifalla en adoptionsansökan för att bekräfta en faktisk familjerelation. Adoptionerna i 

dessa fall föreslås hanteras enklare och snabbare. AFO delar utredningens förslag om att det 

rättsliga bandet mellan tilltänkt moder och barnet bör etableras via adoption och att de 

svenska adoptionsreglerna förändrar och underlättar för den typen av adoption. AFO delar 

även uppfattningen att surrogatmoderns har rätt att yttra sig över adoptionsansökan.  
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Konsekvenser för barnet 

AFO anser att barnrättsperspektivet saknas i utredningen gällande barnets kännedom om 

ursprunget. AFO anser att det är av största vikt att kunskapen om all assisterad befruktning 

(med donerade könsceller) och alla surrogatarrangemang görs tillgängliga för barnet. Utifrån 

att vi idag vet att många föräldrar väljer att inte tala om för barnet att det tillkommit via någon 

form av donation/surrogat anser AFO att det, förutom att rättsäkra föräldraskap och vårdnad, 

även behövs en rättighet för barnet.  

 

AFO önskar därav att barnets folkbokföring inte förfalskas genom att inte uppge de faktiska, 

genetiska och födande föräldrarna (modern). Genom att den tilltänka modern behöver 

adoptera barnet kan barnet få kännedom om att det är adopterat då det ska finnas noterat i 

personakten (folkbokföringen) samt att barnet har tillgång till akter i arkiv.  

Utifrån att AFO sedan många år tillbaka arbetat och arbetar med att ”söka rötter” för främst 

adopterade har AFO under senare år fått många ärenden gällande sökande efter 

donatorsföräldrar. Utifrån den kunskapen måste lagstiftare rättsäkra så att barnet garanteras 

kunskap om sitt ursprung. 
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