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Remissyttrande gällande betänkandet Nya regler om utländska 

föräldraskap och adoption i vissa fall (SOU 2021:56) 
 

Svenskar i Världen har av Justitiedepartementet inbjudits till att yttra sig över betänkandet 

Nya regler om utländska föräldraskap och adoption i vissa fall (SOU 2021:56). Följande yttrande 

har utarbetats av advokat Tove Sjövall för Svenskar i Världens räkning. 

 

Utredningen ovan tar i huvudsak sikte på att reglera följande situationer: 

1. En kvinna i en samkönad relation som inte har fött barnet och som enligt utländsk 

lag eller utländsk fastställelse anses vara barnets förälder, ska kunna anses vara 

barnets förälder även efter en flytt till Sverige. 

2. När en familj flyttar till Sverige eller situationen rör en svensk medborgare med 

hemvist utomlands, i Sverige vill göra ett utländskt moderskap gällande för en 

kvinna som inte fött barnet och som inte heller är gift eller sambo med den som fött 

barnet. 

3. Hur barn i Sverige som tillkommit efter surrogatarrangemang i utlandet får en 

rättslig relation till en tänkt förälder i Sverige erkänt. 

 

Förhållanden mellan enskilda när det finns en anknytning till ett annat land än Sverige 

styrs av svensk internationell privat-och processrätt. Detta regelsystem anger exempelvis 

vilket lands lag som ska tillämpas på en viss fråga eller om en utländsk dom kan erkännas i 

Sverige. I Sverige är utgångspunkten att utländska domar varken erkänns eller kan 

verkställas i Sverige utan stöd i lag. I Sverige finns idag exempelvis inte några regler för att 

fastställa moderskap i internationella förhållanden enligt beskrivningen ovan. 

 

Med utgångspunkt från den ökande rörligheten över olika landsgränser för familjer är det 

av särskild vikt att den negativa svenska hållningen till sådana frågor i svensk rätt anpassas 

efter dagens utveckling, att familjerättsliga förhållanden i lagstiftningen i Sverige i dylika 

situationer blir tydliga, konsekventa och förutsebara och att barnrättsperspektivet stärks. 

 

Svenskar i Världen ställer sig därför positiv till införandet av den rättsliga reglering på 

området som utredningen föreslår, med föreslaget ikraftträdandedatum 2022-07-01 då det 

är angeläget att föreslagna lagändringar träder i kraft snarast möjligt. 

 

Cecilia Borglin 

Generalsekreterare, Svenskar i Världen  
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