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1 Inledning 
1.1 Bakgrund  

Vad är etiskt godtagbart vid manipulation av livsprocesserna, vem är lämplig som förälder 

och vad är barnets bästa? På grund av den medicinska utvecklingen som eftersträvar att hjälpa 

de som lider av ofrivillig barnlöshet ställs lagstiftaren kontinuerligt inför nya avvägningar av 

både juridisk och etisk beskaffenhet.   

 

Ofrivillig barnlöshet betraktas som ett problem utifrån ett medicinskt, psykologiskt och socialt 

perspektiv och drabbar ungefär 10-15 % av de som önskar få barn.1 Orsaken till barnlösheten 

kan vara infertilitet hos mannen eller kvinnan i ett parförhållande men det kan även grundas i 

homosexuell läggning eller avsaknad av en partner att få barn med.2  

 

Genom assisterad befruktning får de personer som lider av ofrivillig barnlöshet en möjlighet 

att behandla problemet och bilda familj. Behandlingen betraktas emellertid som en 

manipulation av livsprocesserna. Det är ett ingrepp i den mänskliga fortplantningen vilket 

upplevs som ett brott mot naturen. Det naturliga sättet (och länge det enda sättet) att få barn 

var genom samlag mellan en man och en kvinna. Föräldraskap har därför historiskt sett varit 

kopplad till det genetiska och biologiska sambandet. Förändrade samlevnadsvanor gör dock 

att föräldraskap, barn och familj är företeelser som består av flera olika komponenter och 

funktioner som skiljer sig från det traditionella synsättet. Synen på föräldraskap har därför 

gradvis förändrats och övergått till ett mer individuellt perspektiv där föräldraförmåga och 

viljan att bli förälder har hamnat i fokus.   

 

Samtidigt är barnets bästa en ledstjärna inom den svenska familjerätten som alltid ska beaktas. 

Barnets bästa är ett starkt vägande intresse inom assisterad befruktning men det går inte att 

fastslå en exakt innebörd av begreppet då det avgörs i varje enskilt fall med beaktande av 

barnets situation, behov och intressen. 

 

                                                
1 Statens medicinsk-etiska råd, 2013, s. 39f.  
2 Statens medicinsk-etiska råd, 2013, s. 17f.  
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1.2 Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna uppsats är att undersöka gällande rätt avseende föräldraskap, redogöra för 

assisterad befruktning som behandling av ofrivillig barnlöshet samt diskutera om det finns ett 

behov av att begränsa eller vidga gällande rätt inom området. Syftet besvaras närmare genom 

nedanstående frågeställningar: 

- Hur regleras föräldraskap i svensk rätt och hur förhåller sig rättsregler och 

bestämmelser till dagens familjebildning?  

- Vilka etiska överväganden och principer ligger till grund för bestämmelserna om 

assisterad befruktning?  

- Vilka krav finns för bedömning av lämplighet som förälder vid adoption och hur 

skiljer sig dessa från de krav som ställs på lämplighet vid assisterad befruktning?  

- Hur hanteras det motstående intresset av barnets bästa kontra de ofrivilligt barnlösas 

vilja att få barn?  

 

1.3 Metod och material 

För att besvara mitt syfte har jag valt att använda mig av en rättsvetenskaplig metod. Med en 

rättsvetenskaplig metod avser jag ett vidare begrepp än den traditionella rättsdogmatiska 

metoden som ofta används inom juridiska arbeten.3 Den rättsvetenskapliga metoden kan ses 

som en vetenskap över rätten, som innefattar en studie av rättskälleläran, och i huvudparten av 

mitt arbete använder jag rättskälleläran för att studera gällande rätt.4  Jag studerar lag, 

förarbeten, rättspraxis och doktrin. Förutom dessa traditionella rättskällor har jag även nyttjat 

myndighetspublikationer då området med assisterad befruktning till stor del är specialreglerat 

i form av regler och föreskrifter från särskilda myndigheter. Därtill använder jag andra källor 

utöver rättskällorna då det för uppsatsens analytiska delar är relevant att även studera andra 

aspekter av området. Med andra källor avser jag främst litteratur inom filosofi som tillför en 

bättre förståelse för de värderingar som ligger till grund för regleringen. På grund av att jag 

även använder mig av källor som går utöver de traditionella rättskällorna anser jag att en 

                                                
3 Vad som egentligen avses med en rättsvetenskaplig metod är föremål för diskussion och någon fastställd eller 

tydlig definition av begreppet finns inte. För definition av rättsvetenskaplig metod såsom jag använder 
begreppet se Sandgren, 2007, s. 39 samt Sandgren, 2009, s. 118.  

4 Sandgren, 2009, s. 177. 
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rättsvetenskaplig metod är lämplig för arbetet då den enligt Sandgren kan innefatta en vidare 

analys av rätten.5  

 

I uppsatsens analytiska delar har även ett rättsjämförande perspektiv använts för adoption 

samt de övriga nordiska ländernas lagstiftning. Genom att jämföra alternativa sätt att 

handskas med liknande frågeställningar, i likartade rättsordningar, skapas en bättre förståelse 

för gällande rätt avseende assisterad befruktning i Sverige. På grund av att syftet samt 

tillhörande frågeställningar är relativt omfattande blir dock vissa avgränsningar nödvändiga i 

förhållande till utrymme och tidsaspekter för arbetet. Adoption och de övriga nordiska 

ländernas lagstiftning har därför endast fått begränsat utrymme som jämförelseobjekt och inte 

som en självständig del av uppsatsen. Utgångspunkten för uppsatsen är svensk rätt och 

svenska rättsförhållanden och därför genomförs endast en kortare överblick över de nordiska 

ländernas lagreglering gällande assisterad befruktning istället för en fullständig komparativ 

jämförelse med andra länders lagstiftning.  

 

I förhållande till den valda metoden vill jag även beröra min uppfattning om den 

argumentation som används i uppsatsens analytiska delar. Då egna värderingar samt 

ändamålsöverväganden som härleds ur materialet ges ett relativt stort utrymme kan det 

formuleras som att jag använder mig av en relativt fri argumentation.6 En risk med detta är 

inte kunna bibehålla förhållandet till den neutralitet och objektivitet som många anser krävs 

vid juridiska arbeten. Jag anser att fullständig neutralitet är omöjligt att uppnå, att få ett arbete 

fritt från egna värderingar är varken önskvärt eller ens en möjlighet för de flesta 

framställningar. Däremot, eftersom mitt arbete ändå är en vetenskaplig framställning, så finns 

vissa grundläggande krav som bör uppfyllas. Som Agell beskriver krävs det för värderingar 

med vetenskapliga ambitioner att varje ståndpunkt stöds av sakliga skäl, varje resonemang är 

logiskt invändningsfritt och full rättvisa ges även åt uppfattningar som är av motstående 

karaktär.7  

 

Mer ingående gällande användning av material i uppsatsen är det främst lagtext och 

förarbeten som varit de viktigaste rättskällorna. Förarbeten har använts i stor utsträckning på 

                                                
5 Sandgren, 2007, s. 39 samt Sandgren, 2009, s. 61-63.  
6 Sandgren, 2009, s. 182f. Se även Kleineman, 2013, s. 27.  
7 Agell, 2002, s. 245f.  
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grund av att lagtexten är tämligen kortfattad. Förarbetena erbjuder ett större underlag för en 

juridisk argumentation och skapar en djupare förståelse för lagstiftarens och lagens vilja och 

ändamål. Förarbeten uttrycker en del av lagstiftarens avvägningar och beskrivningar av 

verkligheten vilket gör det till en värdefull källa för förevarande framställning.8  

 

Rättspraxis har använts i framställningen för att visa den praktiska tillämpningen av lagtext 

och förarbeten. Detta är viktigt för undersökningen för att visa huruvida det finns ett behov att 

utveckla gällande rätt eller inte. Då det inte finns begränsat med rättspraxis inom området har 

jag valt ut alla rättsfall som jag anser kan bidra till framställningen med intressanta aspekter.  

 

Vidare har jag använt mig av doktrin för att analysera de värderingar och principer som ligger 

till grund för gällande rätt. Doktrin i denna aspekt kan anses visa sammanhanget mellan de 

olika rättskällorna och är därför ett viktigt hjälpmedel i mitt arbete som behandlar ett område 

där observationer och analyser från experter inom familjerättsområdet tillför till den juridiska 

argumentationen. 9  Doktrin har även använts för att stödja min förklaring om den 

rättsvetenskapliga metoden som jag har valt att använda i uppsatsen. Utöver den juridiska 

doktrinen har jag även valt att använda mig av litteratur inom filosofi för att belysa de etiska 

aspekterna av området med ofrivillig barnlöshet. Jag ville få en djupare kunskap om de 

diskussioner kring etik som sker i samband med förarbeten och lagstiftning inom området.  

 

1.4 Disposition  

Uppsatsen inleds med kapitel 1 som är en introduktion till ämnet med syfte och beskrivning 

av använd metod och material. Därefter är kapitel 2 en genomgång av vad ofrivillig 

barnlöshet är, vilka metoder som finns för att behandla problemet samt utvecklingen av 

lagstiftning på området. Tanken är att läsaren därigenom ska få en grundläggande förståelse 

av ämnet. Efterföljande kapitel 3 tar upp fundamentala etiska överväganden och principer 

som legat till grund för rättsutvecklingen på området samt en genomgång av 

föräldraskapsregleringen. Avsikten är att visa läsaren vilka utgångspunkter som finns för 

synen på reproduktionsteknologin och föräldraskap.  

 

                                                
8 Se Peczenik, 1995, s. 242ff.  
9 Kleineman, 2013, s. 33f.; Peczenik, 1995, s. 262f. 
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Kapitel 4 är en redovisning av assisterad befruktning och vilka juridiska och medicinska krav 

som finns för att behandla ofrivillig barnlöshet. Under detta kapitel har jag även valt att ha en 

kortare deskriptiv del över hur regleringen för assisterad befruktning ser ut i de övriga 

nordiska länderna. Denna avdelning av uppsatsen syftar till att ge läsaren en klar bild av 

ämnet som avhandlas.  

 

Vidare behandlas i kapitel 5 rättsliga förutsättningar för adoption ifråga om samtycke och 

lämplighetsprövning. I jämförelse mot det som behandlas i kapitel 4 syftar detta till att visa på 

vem som kvalificerar sig för att få samhällets hjälp med att bli förälder och vilka värderingar 

som finns kring vad som anses vara en lämplig förälder.  

 

Till sist avslutas uppsatsen med kapitel 6 som är en sammanfattande analys av det som har 

berörts i framställningen med särskilt koncentration på de frågeställningar som uppställts i 

uppsatsens syfte.    

 

2 Bakgrund  
2.1 Ofrivillig barnlöshet  

Ofrivillig barnlöshet handlar om att människor som vill ha barn har svårigheter att få det. 

Ungefär 10-15 procent av de som önskar få barn lider av ofrivillig barnlöshet. Orsaken till 

barnlösheten kan vara infertilitet hos mannen eller kvinnan i förhållandet men även ha sin 

grund i andra faktorer såsom homosexuell läggning eller avsaknad av en partner att få barn 

med.10 Ofrivillig barnlöshet betraktas därför som ett problem för många utifrån ett medicinskt, 

psykologiskt och socialt perspektiv.11 

 

Assisterad befruktning är en övergripande benämning för de medicinska metoder som finns 

att tillgå för att behandla ofrivillig barnlöshet. Mer specifikt syftar begreppet till att via 

medicinsk teknik befrukta äggceller med spermier i eller utanför kroppen.12 Bestämmelserna 

som reglerar hur assisterad befruktning får utföras i Sverige återfinns först och främst i lag 

(2006:351) om genetisk integritet m.m. (LGI).  

                                                
10 Statens medicinsk-etiska råd, 2013, s. 17f.  
11 Statens medicinsk-etiska råd, 2013, s. 39f.  
12 Se exempelvis SOSFS 2009:32, 1 kap. 3 § eller Statens medicinsk-etiska råd, 2013, s. 11.  
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2.2 Framväxten av den rättsliga regleringen för assisterad befruktning 

Assisterad befruktning har förekommit under en lång tid och nedan presenteras hur den 

rättsliga regleringen inom området har utvecklats. Innan det fanns lagstiftning på området var 

det medicinska utgångspunkter och lagregler om medicinsk behandling i allmänhet som 

styrde verksamheten med assisterad befruktning.13 

 

2.2.1 Insemination  

Vid insemination sker befruktningen genom att spermier på konstlad väg förs in i slidan eller 

livmodern på kvinnan. Det kan antingen vara en homolog insemination där spermier kommer 

från kvinnans make eller sambo (makeinsemination) eller en heterolog insemination där 

spermier kommer från en donator (givarinsemination).14  

 

Det första lyckade försöket med insemination på en kvinna uppges ha utförts av en engelsk 

läkare på slutet av 1700-talet. Denna uppgift är emellertid debatterad och den första fastställda 

behandlingen med framgångsrikt resultat skedde år 1834. Redan under 1860-talet togs 

insemination upp som en tänkbar behandlingsform men det var utvecklingen av insemination 

inom boskapsaveln i början av 1900-talet som gjorde att insemination betraktades som en 

metod att använda inom den mänskliga medicinen.15 Under åren 1910-1918 utfördes mer 

ingående vetenskapliga undersökningar inom området men det var först i början av 1940-talet 

som insemination på kvinnor fick användning som behandlingsmetod i praktiken.16  

 

I Sverige presenterades det första lagförslaget avseende insemination år 1953. Insemination 

var då tillåtet men det fanns ingen reglering av verksamheten. I SOU 1953:9 ansåg 

majoriteten att en lagreglering var påkallad för givarinsemination på grund av det avlade 

barnets intresse.  Makeinsemination behövde däremot inte regleras, även om det var självklart 

att metoden skulle tillåtas. Två ledamöter hade reservationer och framförde att inskränkningar 

för regleringen av givarinsemination borde ske då det gäller ett djupgående ingrepp i det 

mänskliga livet. Minoriteten ansåg att det var samhällets skyldighet att främst värna om det 
                                                
13 Prop. 1984/85:2, s. 7f.  
14 SOU 1953:9, s. 11-13.   
15 SOU 1983:42, s. 31. 
16 SOU 1953:9, s. 12. 
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blivande barnet och föra dess talan. Samhället borde därför inte medverka till verksamheten 

med insemination, en verksamhet som enligt minoriteten innebar många riskmoment i 

kombination med begränsade kunskaper inom ämnet. Därtill framförde minoriteten att barn 

har en elementär mänsklig rätt till både en mor och en far samt en rättighet att få vetskap om 

vilka dessa. Detta var inte förenligt med den lagstiftning som majoriteten föreslog som 

förutsatte och beskyddade anonymitet mellan fadern och barnet vid givarinsemination.17  

 

Förslaget år 1953 resulterade inte i någon lagstiftning och det var först på 1980-talet som 

verksamheten med insemination ansågs omfattande nog för att påkalla lagstiftning. Det hade 

även förekommit vissa rättsliga problem avseende fastställande av faderskap för de barn som 

tillkommit genom givarinsemination, något som också motiverade införandet av lagstiftning 

på området.18  

 

SOU 1983:43 var den andra utredningen gällande insemination. Den så kallade 

inseminationsutredningen framförde förslaget att make- och givarinsemination skulle tillåtas 

för kvinnor som var antingen gifta eller sammanboende. Inseminationsbehandling skulle 

däremot inte tillåtas för ensamstående eller homosexuella kvinnor. Främsta anledningen till 

bedömningen var uppfattningen om att barn har behov av både en mor och en far för att få 

bästa möjliga förutsättningarna under sin uppväxt.19  Inseminationsutredningen betonade även 

vikten av att uppgifterna om barnets biologiska ursprung bibehålls för framtiden. Detta var 

därmed en skillnad från 1953 års utredning som beskyddade anonymiteten för donatorn vid 

givarinseminationer. Gällande detta förde utredningen samma resonemang som minoriteten i 

den tidigare utredningen, nämligen att barnets bästa ska vara det centrala vid 

givarinsemination och att barn har rätt att få vetskap om sitt ursprung.20 Det framhävdes även 

att starka skäl talar för paralleller mellan insemination och adoption och att som vid adoption 

borde samhällets inställning till givarinseminationer vara att barnets behov och intressen 

tillgodoses och att barnets bästa är en ledstjärna för verksamheten.21   

 

                                                
17 Se SOU 1953:9, s. 112-120.  
18 SOU 1983:42, s. 14f.  
19 SOU 1983:42, s. 14f. 
20 SOU 1983:42, s. 56. Jfr med SOU 1953:9, s. 112-120.  
21 SOU 1983:42, s. 14. 
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Intressant att nämna är att inseminationsutredningen år 1983 behandlade frågan om ett möjligt 

förbud mot inseminationsbehandlingar. Inseminationsutredningen konstaterade dock att 

verksamheten redan fått sådan utbredning i Sverige och i övriga världen att den troligen skulle 

fortgå som tidigare ändå men under mindre kontrollerbara former.22  

 

Genom lag (1984:1140) om insemination (InsemL) introducerades reglerna om insemination i 

svensk rätt. Lagen byggde på Inseminationsutredningens betänkande från år 1983 och avsåg 

nästan uteslutande givarinsemination. I samband med den nya lagen infördes även ett tillägg i 

föräldrabalken (1949:381)(FB), 1 kap. 6 §, om att det samtycke som lämnats av mannen i 

förhållandet är grund för fastställande av faderskapet. 

 

2.2.2 Befruktning utanför kroppen 

Det finns olika former av befruktning utanför kroppen som används beroende på orsakerna till 

den ofrivilliga barnlösheten. En kvinnas ägg kan tas ur hennes kropp och befruktas med 

makens/sambons sperma och sedan återinföras till kvinnans livmoder. Samma procedur kan 

utföras med en utomstående kvinnas ägg eller med sperma från en donator. Ytterligare en 

form av befruktning utanför kroppen är så kallat surrogatmoderskap. Befruktade ägg 

implanteras i livmodern hos en utomstående kvinna (surrogatmodern) som föder barnet och 

sedan överlämnar det till paret ifråga. Äggen kan då antingen komma från kvinnan i 

parförhållandet eller från surrogatmodern och sperman från mannen i parförhållandet eller 

från en donator.23  

 

Det första framgångsrika försöket med befruktning utanför kroppen utfördes år 1978 i 

England och år 1982 föddes det första barnet i Sverige som avlats genom befruktning utanför 

kroppen.24 Tre år senare, 1985, företogs en utredning angående befruktning utanför kroppen 

av inseminationsutredningen25. Utredningen ansåg att befruktning utanför kroppen inom ett 

parförhållande kan jämföras med makeinsemination och utifrån en etisk synpunkt och barnets 

synpunkt är det inte så annorlunda från den naturliga livsprocessen. Däremot var utredningen 

avvisande till andra former av befruktning utanför kroppen då det ”… innebär en så 

                                                
22 SOU 1983:42, s. 58. 
23 SOU 1985:5, s. 7-10; prop. 1987/88:160, s. 6f.  
24 SOU 1985:5, s. 7f. och s. 18 
25 Samma utredning som utredde frågan om insemination år 1983, se avsnitt 2.2.1. 
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omfattande manipulation med den mänskliga livsprocessen att den är ägnad att skada 

människosynen.”. Resonemanget var att metoder som medför att barnet inte har genetiska 

band till båda föräldrar skapade etiska betänkligheter där barnets intressen påverkas.26  

 

För befruktning utanför kroppen med donerade ägg framförde inseminationsutredningen att 

det var en metod med en sådan teknisk konstruktion att det fanns uppenbara risker att det 

skulle skada människosynen. Utredningen konstaterade att tekniken skapade möjligheter att i 

framtiden ändra förutsättningarna för liv genom borttagande av defekter och oönskade 

arvsanlag.27 Gällande användningen av donerad sperma som inte kom från maken/sambon 

ansåg utredningen att det inte skiljde sig särskilt mycket från givarinsemination även om 

metoden var mer komplicerad.28   

 

Med utredningens betänkande som grund infördes lagen (1988:711) om befruktning utanför 

kroppen samt en ändring i 1 kap. 7 § FB om fastställande av faderskap. Befruktning utanför 

kroppen endast fick ske om kvinnan ifråga var gift eller sambo och mannen i förhållandet 

lämnat skriftligt samtycke till behandlingen. En viktig aspekt var att de ägg som användes 

skulle vara kvinnans egna samt att den använda sperman skulle vara makens/sambons.29 

 

Statens medicinsk-etiska råd (Smer) fick år 1995 uppdrag att utreda frågor angående 

befruktning utanför kroppen. Smer framförde att donering av sperma skulle tillåtas då det inte 

var någon etisk skillnad mellan nyttjande av donatorsperma vid insemination och vid 

befruktning utanför kroppen. Rådet ansåg även att äggdonation skulle tillåtas men endast i 

samband med användning av sperma från make/sambo.30  

 

En del av motiveringen för rådets förslag om donerade könsceller var att man inte skulle 

särskilja män och kvinnors ofruktsamhet och tillåts användning av donerad sperma bör 

detsamma gälla för äggdonation. Smer påpekade dock att användning av både sperma- och 

äggdonation även fortsättningsvis borde vara förbjudet då det borde existera ett genetiskt 

                                                
26 SOU 1985:5, s. 39.  
27 SOU 1985:5, s. 39f. 
28 SOU 1985:5, s. 47-49. 
29 Prop. 1987/88:160, s. 7-13.  
30 Statens medicinsk-etiska råd, 1995.  
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samband mellan barnet och föräldraparet. 31   De efterföljande förslagen i regeringens 

proposition 2001/02:89, Behandling av ofrivillig barnlöshet, överensstämde till stor del med 

Smers rapport. Exempelvis betonades i propositionen att barn alltid skulle ha åtminstone en 

genetisk förälder.32 Lagen (1988:711) om befruktning utanför kroppen utvidgas därefter år 

2002 genom att användning av donerad sperma och ägg tilläts.33  

 

2.2.3 Vem får tillgång till assisterad befruktning? 

Grundförutsättningen för tillgång till assisterad befruktning var att kvinnan var samlevande 

med en man som var villig att påta sig rollen som barnets rättsliga far. Kvinnor som var 

ensamstående eller i lesbiska förhållanden fick inte tillgång till assisterad befruktning. Enligt 

förarbeten grundades detta i att barn har ett behov av både en moders- och en fadersgestalt 

som förebilder för en gynnsam utveckling. Barn ansågs därför ha en rätt till en mor och en far. 

Samtidigt framhävdes att assisterad befruktning inte skulle betraktas som ett alternativ till de 

naturliga fortplantningsprocesserna utan endast som ett hjälpmedel i de fall de naturliga 

processerna av någon anledning brustit.34   

 

2.2.3.1 Homosexuella par 

År 1999 fick Justitiedepartementet uppdrag att tillsätta en kommitté som skulle undersöka och 

analysera villkoren för barn i homosexuella familjer samt ge ett ställningstagande om de 

rättsliga skillnaderna mellan homosexuella och heterosexuella par gällande adoption och 

särskilt förordnade vårdnadshavare. Var skillnaderna inte sakligt motiverade skulle det även 

prövas huruvida homosexuella kvinnor skulle få tillgång till assisterad befruktning.35  

 

Kommittén överlämnade betänkandet Barn i homosexuella familjer (SOU 2001:10) som 

visade att forskning gällande barn i homosexuella familjer inte uppvisat några differenser 

utifrån psykologisk, social och könsutveckling i jämförelse med andra barn. Inga skillnader 

förelåg i förmågan mellan homosexuella och heterosexuella föräldrar att erbjuda god omsorg 

och omvårdnad för barn. Det kan i uppväxten förekomma konflikter relaterat till den 

                                                
31 Statens medicinsk-etiska råd, 1995.  
32 Prop. 2001/02:89, s. 36-38. 
33 Prop. 2001/02:89, s. 52 samt lag (2002:252) om ändring i lagen (1988:711) om befruktning utanför kroppen.  
34 SOU 1983:42, s. 68 ff. 
35 Dir. 1999:5; SOU 2001:10, s.13. 
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homosexuella läggningen men barn som växt upp i en kärleksfull miljö har goda 

förutsättningar för att hantera sådana konflikter.36 Avgörande är föräldrarnas förmåga att 

förmedla en känsla av trygghet, gemenskap och samhörighet och homosexuell läggning är 

endast en av de egenskaper och beteenden som barnet i vissa situationer kan uppleva som 

besvärande eller annorlunda.37  

 

Utredningen påpekade att barn som tillkommer genom assisterad befruktning skiljer sig från 

adoptivbarn. Det första fallet är en fråga om att medverka till att barn blir till och det andra 

fallet gäller ett redan existerande barn som behöver föräldrar. När samhället medverkar till att 

skapa liv på artificiell väg tillkommer ett särskilt ansvar att se till att barnet får växa upp 

under goda förhållanden. Utredningen framförde att den traditionella inställningen har varit 

att det ligger i barnets bästa att ha två föräldrar av olika kön men att forskning har visat att det 

inte är motiverat att par utesluts från tillgång till assisterad befruktning enbart på grund av att 

de är av samma kön. Utredningen föreslog därför att homosexuella par skulle likställas med 

heterosexuella par vid rättsligt föräldraskap med motiveringen att det sociala föräldraskapet 

borde prioriteras framför det biologiska för att möjliggöra att så många barn som möjligt får 

två rättsliga föräldrar.38 

 

Samkönade kvinnliga par fick år 2005 rätt till assisterad befruktning på samma villkor som 

heterosexuella par.39 Både givarinsemination samt befruktning utanför kroppen med donerade 

spermier fick utföras på en kvinna som var i ett förhållande med en annan kvinna om de levde 

i ett registrerat partnerskap eller var sammanboende. I propositionen, som låg till grund för 

lagändringen, framkom åsikten om att forskningen om barn som tillkommit genom assisterad 

befruktning var begränsad. Regeringen ansåg dock att forskningen som visade att 

homosexuella par kunde ge adoptivbarn en god uppväxt också talade för detsamma gällande 

lesbiska par som föräldrar vid assisterad befruktning. Därtill ansågs att om lesbiska par fick 

tillgång till assisterad befruktning skulle det skydda barnets rätt till kunskap om sitt biologiska 

ursprung. Många lesbiska par valde nämligen att genomföra behandlingen utomlands 

                                                
36 SOU 2001:10, s.15 
37 SOU 2001:10, s.17f.  
38 SOU 2001:10, s. 21ff.  
39 Ds 2004:19.  
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eftersom de inte fick tillgång till det i Sverige och i många andra länder föreligger en rätt till 

anonymitet för donatorn.40  

 

2.2.3.2 Ensamstående kvinnor 

Diskussionen om ensamstående kvinnor ska få tillgång till assisterad befruktning har pågått 

under många år.41 Den 19 juni 2013 gav regeringen uppdrag till en utredare att överväga olika 

sätt att utöka möjligheten för de som lider av ofrivillig barnlöshet att bli föräldrar. I maj 2014 

lämnade utredningen delbetänkandet Assisterad befruktning för ensamstående kvinnor (SOU 

2014:29) med ett förslag som ger ensamstående kvinnor samma möjlighet till assisterad 

befruktning som gifta par och sambor.42  

 

Det fanns flera utgångspunkter för utredningen.  Först att människovärdet är en central princip 

i frågor som rör assisterad befruktning.  Det kan inte anses vara en rättighet att få föda ett eget 

barn och de barn som tillkommer genom assisterad befruktning får inte utsättas för risker i 

större utsträckning än andra barn.  Andra utgångspunkten var att om nya grupper får tillgång 

till assisterad befruktning bör en försiktighetsprincip tillämpas.  Tredje utgångspunkten var att 

vid assisterad befruktning ska barnets bästa alltid tillmätas särskild vikt då samhället har ett 

ansvar att bevaka och tillvarata barnets intressen.43 

 

Utredningen framförde att assisterad befruktning för ensamstående kvinnor endast borde ses 

som ett undantag till huvudregeln om att barn ska ha rätt till två föräldrar. Barnet får endast en 

rättslig förälder i form av modern och faderskapet behöver inte fastställas. Möjligheten ska 

dock finnas för spermadonatorn att fastställas som far genom bekräftelse enligt 1 kap 4 § FB i 

de fall mannen och kvinnan, eller det myndiga barnet, är överens om det.44 

 

I utredningen redogörs även för de argument som finns för och emot ensamståendes tillgång 

till assisterad befruktning. Motargumenten är fokuserade på att en sådan ordning skulle strida 

mot det tidigare ställningstagandet att barn har rätt till två föräldrar, principen om att alla barn 

ska behandlas lika, barnkonventionen och svenska regler om föräldraskap. Argumenten 
                                                
40 Prop. 2004/05:137, s. 39f.  
41 Sörgjerd, 2012, s. 683f.  
42 SOU 2014:29, s. 9.  
43 SOU 2014:29, s. 10. 
44 SOU 2014:29, s. 12f.  
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bygger på att en förälder inte kan tillgodose barnets behov i samma utsträckning som två 

föräldrar och att uppväxten sker i en mer sårbar familj. Därtill menar många att det inte finns 

tillräckligt med forskning om konsekvenserna för de barn som tillkommit genom behandling 

med donerad sperma och ensamstående förälder och att förfarandet därför inte bör tillåtas.45  

 

De som förespråkar att förfarandet ska tillåtas argumenterar kring likabehandling och förbud 

mot diskriminering, ensamstående kvinnor borde ha samma rätt som kvinnor i parförhållande. 

Därtill menar förespråkarna att då förfarandet är tillåtet i andra länder får ensamstående 

kvinnor redan barn på egen hand genom assisterad befruktning. Dessa barn föds sedan i 

Sverige trots att de är avlade i annat land. Ytterligare ett argument från förespråkarna är att 

många barn växer upp i andra familjekonstellationer än den traditionella, det existerar redan 

många barn med ensamstående föräldrar, samt att ensamstående kan prövas för adoption.46   

 

Utredningen ska även lämna ett slutbetänkande kring andra frågor som uppdraget omfattar 

vilket skulle redovisas i juni 2015 men utredningstiden har förlängts till december 2015.47 I 

slutbetänkandet ska frågor om surrogatmoderskap och kravet på genetisk koppling vid 

assisterad befruktning behandlas. 48 Utredningens inställning kring ensamstående kvinnor och 

donerade ägg framgår därför inte i delbetänkandet då denna del behandlas i slutbetänkandet.  

 

3 Allmänna utgångspunkter 
I följande avsnitt redovisas allmänna utgångspunkter inom assisterad befruktning där 

medicinska, juridiska, psykologiska, sociala och etiska problem ställer sig olika för de 

inblandade parterna.49 Utgångspunkterna som behandlas är de som har påverkat utvecklingen 

för gällande rätt inom området. Detta behandlas i framställningen för att tillföra till den 

avslutande analysen om huruvida det finns ett behov att utvidga eller begränsa lagstiftningen 

på området.  

  

                                                
45 SOU 2014:29, s. 95f. 
46 SOU 2014:29, s. 95f.; Jfr Sörgjerd, 2012, s. 683f.  
47 Dir. 2014:142.  
48 Dir. 2013:70. 
49 Se Saldeen, 2013, s. 114. 
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3.1 Etiska ställningstaganden  

Etiska ställningstaganden sker hela tiden, exempelvis vid val mellan handlingar eller beslut 

med hänsyn till vad som är rätt eller orätt.50 Inom området med assisterad befruktning är dessa 

ställningstaganden centrala. Främst handlar det om var gränsen går för det som är etiskt 

acceptabelt vid manipulation av de mänskliga livsprocesserna. Assisterad befruktning frångår 

den naturliga ordningen att en man och en kvinna är en enhet som resulterar i ett barn och kan 

därför ses som en naturstridig behandlingsmetod. Människor har en föreställning om hur 

sexuellt samliv, graviditet och föräldraskap ska se ut utifrån historia och kulturella bakgrunder 

vilket gör att ingrepp i den mänskliga fortplantningen ofta upplevs som ett brott mot naturen. 

Det är därför viktigt att belysa utvecklingen inom assisterad befruktning ur ett etiskt 

perspektiv för att se hur våra föreställningar och inställningar till livets värde påverkas.51  

 

Etik beskrivs ofta som skillnaden mellan rätt och orätt och kan beskrivas som filosofiska 

tankar om överordnade värden som ska vara vägledande för oss. Etiken talar om vad vi bör 

göra och bidrar därmed till att skapa en grundval för hur vi ska handla i situationer. Samtidigt 

belyser etiken existerade förhållanden för att visa på deras lämplighet.52  

 

Människovärde är ett grundläggande etiskt värde som kan tolkas på två sätt. 

Egenvärdestolkningen innebär att varje människa har ett inneboende värde, varje människa 

har ett egenvärde och ska respekteras. Ingen människa får sättas framför en annan människa 

då varje människa är unik. Människovärdesprincipen innebär enligt denna tolkning även att 

ingen människa får användas som ett medel för någon annan människas skull. Den andra 

tolkningen av människovärde är rättighetstolkningen som innebär att alla människor har lika 

rättigheter. 53  Människovärdesprincipen är väldigt central i frågor gällande assisterad 

befruktning och behandling av ofrivillig barnlöshet. Det är en ständig debatt huruvida barn 

ska inräknas i gruppen med människovärde och när ett liv ska räknas som ett mänskligt liv 

som erkänns mänsklig hänsyn.54  

 

                                                
50 Se Statens medicinsk-etiska råd, 2008, s. 9f.  
51 Prop. 2001/02:89, s. 21ff. Se även Saldeen, 2013, s. 115. 
52 Stryhn, 2007, s. 13f.; Thorsén, 2008, s. 96f. 
53 Thorsén, 2008, s. 115ff.  
54 Thorsén, 2008, s. 118f.  
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Enligt förarbeten måste ett etiskt ställningstagande till assisterad befruktning grundas i att 

varje individ har ett eget värde, ingen får behandlas som enbart ett medel för att nå ett mål.55 

Detta är en del av den humanistiska människosynen. Människan föds med individuella anlag 

och personlighetsdrag som utgör ett medfött jag samtidigt som människan är fri, har ett eget 

förnuft och en framtidsoptimism.56  Friheten innebär att människan är fri att välja att styra sitt 

liv och förnuftet erbjuder möjligheten att faktiskt styra sitt liv och ha herravälde över naturen. 

Framtidsoptimismen gör att människan genom att låta förnuftet styra kan kontrollera 

framtiden och genom utveckling av vetenskap och teknik tämja naturen efter människans 

behov. Enligt den humanistiska människosynen kommer framtiden präglas av demokrati där 

de mänskliga rättigheterna respekteras. 57  Inom den humanistiska människosynen är 

människovärdesprincipen en grundläggande tanke som innebär att varje människa har ett 

medfött egenvärde och särskilda grundläggande rättigheter och samtidigt har alla människor 

lika egenvärde.58  

 

Individens frihet är ett annat grundläggande värde inom etiken. Friheten hänförs till individen 

och dess rätt att få bestämma över sig själv. Inom individens frihet ryms därför 

självbestämmanderätten.59 Respekt för självbestämmande kallas även autonomiprincipen som 

syftar till att säkerställa personlig handlingsfrihet vid etiska val som gäller den enskilda 

människan. 60  Lagar och sociala regler begränsar självbestämmandet för att reglera 

självständiga individers förhållande till varandra. Knutet till individens frihet är även 

integritetsbegreppet som behandlar gränsen för personens jag. 61 

 

Andra etiska värden är mer relaterade till kollektiva intressen. Exempelvis värdet om 

jämställdhet som framförallt kopplas till förhållandet mellan män och kvinnor, jämställdhet 

mellan könen, eller värdet om solidaritet som avser att hänsyn ska tas till den svagare parten 

som är mest utsatt eller har störst behov. Hälsa är också ett etiskt värde, sjukdom bör 

                                                
55 Se exempelvis prop. 1987/88:160, s. 8f.; prop. 2001/02:89, s. 55.  
56 Thorsén, 2008, s. 56-60.  
57 Thorsén, 2008, s. 59f.  
58 Thorsén, 2008, s. 61f. 
59 Thorsén, 2008, s. 121.  
60 Stryhn, 2007, s. 76.  
61 Thorsén, 2008, s. 123f.  
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undanröjas eller lindras vid möjlighet, vilket kopplas till människosynen då det blir en fråga 

om vad som är ett fullkomligt mänskligt liv. 62  

 

Det bör avslutningsvis påpekas att etik och lagstiftning inte är samma sak. Även om 

lagstiftningen strävar efter att definiera gränserna för de överordnande värdena i samhället så 

uttrycker den endast en samhällsordning medan etiken gäller personliga förhållanden. 

Juridiken reglerar människors beteenden medan etiken behandlar människors inre hållning 

och samvete.63 

 

3.2 Barnets bästa 

Barnets bästa är en rättslig målsättning som varierar beroende på i vilket samhälle den 

tillämpas och vilken tidsperiod.64 Det går inte att fastslå en exakt innebörd av barnets bästa då 

det avgörs i varje enskilt fall med beaktande av barnets situation, behov och intressen. Varje 

barn är en individ med egna rättigheter men barnet saknar ofta den kunskap som krävs för att 

tillvarata sina rättigheter. Detta innebär att vuxna och samhället måste ansvara för det istället 

och samtidigt har de en plikt att skydda barnet utifrån dess rättigheter.65  

 

År 1989 antogs FN:s konvention om barnets rättigheter (barnkonventionen) där barn erkändes 

som individer med egna rättigheter. Sverige har ratificerat konventionen och är därmed 

folkrättsligt förpliktigad att vidta alla lämpliga åtgärder för att genomför de rättigheter som 

erkänns i den.66  

 

Barnkonventionen sätter barnets behov i centrum och innehåller mänskliga rättigheter som 

även kommer till uttryck i andra konventioner men med ett barnperspektiv67. Rättigheterna i 

                                                
62 Thorsén, 2008, s. 129-133.  
63 Stryhn, 2007, s. 49; Statens medicinsk-etiska råd, 2008, s. 11f.  
64 Singer, 2012, s. 18. 
65 Prop. 2001/02:89, s. 21. 
66 Se prop. 1989/90:107. Huruvida barnkonventionen även bör bli svensk lag är omdiskuterat och en utredning 

pågår för att kartlägga, inom särskilt angelägna områden, hur tillämpningen av lagar och föreskrifter 
överensstämmer med de rättigheter som anges i barnkonventionen, se dir. 2013:35.  

67”Sammanfattningsvis kan man säga att begreppet barnperspektiv i detta sammanhang betyder att vuxna ser 
barnet, strävar efter att förstå det och vidtar åtgärder som de bedömer vara till barnets bästa. I detta ingår att 
lyssna till barnet och respektera det som en individ med egna rättigheter och uppfattningar.” Definition av 
barnperspektiv som återfinns i SOU 2007:3, s. 69.  
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barnkonventionen har olika karaktär men det finns fyra grundläggande principer. Förbud mot 

diskriminering i artikel 2, barnets bästa i främsta rummet i artikel 3, rätten till liv i artikel 6 

och rätten att uttrycka sina åsikter i artikel 12. Dessa grundläggande principer har en 

självständig betydelse men är även vägledande för hur de övriga artiklarna i 

barnkonventionen ska tolkas och tillämpas.68  

 

Av de fyra grundläggande principerna är det barnets bästa samt rätten till liv som ses som 

särskilt betydelsefulla för frågor om assisterad befruktning. Barnets bästa i främsta rummet 

(artikel 3) innebär att barnets bästa alltid ska vara främst gällande alla åtgärder som berör ett 

barn. Vad som är barnets bästa måste avgöras i varje enskilt fall där barnets åsikter och 

erfarenheter ska beaktas. Barnets bästa ska alltid beaktas vid beslutsfattande och även om det 

inte är utslagsgivande ska det vara ett tungt vägande intresse. Detta innebär att samtliga beslut 

rörande barn måste innefatta ett barnperspektiv. Anledningen till att detta ses som en sådan 

viktig grundprincip är att det finns grundläggande tankar om att barn har likvärdigt 

människovärde som vuxna och att de har behov av särskilt skydd.69  

 

Rätten till liv (artikel 6) är en princip som betonar att alla barn har rätt till liv, överlevnad och 

utveckling utifrån ett fysiskt, andligt, moraliskt, psykiskt och socialt perspektiv. Denna 

grundpelare visar att rätten till liv och utveckling ska vara vägledande vid alla beslut som rör 

barn. I samtliga beslut gällande barn ska det ifrågasättas om beslutet gynnar eller hindrar 

barnets utveckling. Rätten till liv innebär bland annat att barnet har en rätt att födas friskt och 

att staterna ska företa åtgärder för att förhindra att barn förolyckas eller drabbas av 

sjukdomar.70   

 

Ytterligare en relevant princip i barnkonventionen är artikel 7. Artikeln fastslår att varje barn 

har en rätt att få vetskap om vilka dess föräldrar är.  Sett ur barnets perspektiv är det viktigt att 

rättsligt fastställa vem som är förälder till barnet och vem som därmed har föräldraansvaret. 

Vid tillkomsten av barnkonventionen avsåg denna artikel att omfatta adopterade barns rätt att 

få kunskap om sina biologiska föräldrar. Bestämmelsen har tolkats av Barnrättskommittén att 

                                                
68 Singer, 2012, s. 38f. 
69 Prop. 1997/98:182, s. 13f.; Prop. 2001/02:89, s. 21.  
70 Prop. 1997/98:182, s. 15 
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även omfatta en rätt för barn som tillkommer genom assisterad befruktning att få vetskap om 

sitt genetiska ursprung.71  

 

3.3 Europakonventionen 

Europeiska konventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna och grundläggande 

friheterna (Europakonventionen) gäller som svensk lag; lagen (1994:1219) om den europeiska 

konventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande 

friheterna. Enligt artikel 1 i Europakonventionen tillförsäkras alla människor som befinner sig 

under ett medlemslands jurisdiktion de fri- och rättigheter som finns i konventionen. Artikel 2 

behandlar rätten till liv, det är dock ovisst om rättigheten även omfattar ett skydd för det 

ofödda fostret.72  

 

Artikel 8 i Europakonventionen gäller rätt till respekt för bland annat privat- och familjeliv. 

Rätten till respekt för familjeliv innebär som huvudregel enligt Danelius att staten har en 

skyldighet att inte ingripa i hur människor utformar sitt familjeliv samt en skyldighet att 

skydda familjen genom lagstiftning och på annat sätt. Det är ur denna artikel som rätten till 

vetskap om sitt genetiska ursprung kan härledas.73 Artikel 8 har också tolkats i flera mål av 

Europadomstolen till att innebära att frågor om faderskap och andra familjerättsliga frågor ska 

handläggas snabbt av domstolar och myndigheter då onödiga dröjsmål kan innebära brott mot 

rättigheten.74 

 

I Europadomstolens mål S.H. m.fl. mot Österrike har frågan om en stat måste tillhandahålla 

olika former av assisterad befruktning prövats. Europadomstolen fann att då det inte finns 

någon gemensam europeisk uppfattning i dessa frågor har varje konventionsstat stor frihet att 

bestämma en egen politik på området. Slutsatsen i målet var att förbud mot vissa former av 

assisterad befruktning inte är en kränkning av de rättigheter som anges i artikel 8 i 

Europakonventionen om de mänskliga rättigheterna.75  

 

                                                
71 SOU 1997:116, s.102; SOU 2007:3, s.63 
72 Se Danelius, 2012, s. 70f. 
73 Danelius, 2012, s. 371-373.  
74 Danelius, 2012, s. 377f.  
75 Se Danelius, 2012, s. 360f.  
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3.4 Föräldraskap 

Föräldraskap är ett centralt begrepp inom den svenska familjerätten och påverkas i stor 

utsträckning av förändringar i samhällets värderingar.76 Den rättsliga konstruktionen av 

föräldraskap kan ibland kännas otillräcklig då vi genom förändrade samlevnadsvanor skapar 

nya sorters familjer och den genetiska utvecklingen möjliggör för allt fler att bli föräldrar. 

Föräldraskapsregleringen är utformad efter att ett barn skapas genom samlag mellan en man 

och en kvinna vilket tidigare var det enda sättet att få barn. De olika metoder för assisterad 

befruktning som behandlar ofrivillig barnlöshet har genom sin utveckling förändrat synen på 

föräldraskap och sambandet mellan barn och föräldrar.77  

 

Det finns fyra definitioner av föräldraskap som kan beskriva ett förhållande eller samband 

mellan en vuxen och ett barn. Det finns ett genetiskt föräldraskap i form av ett samband 

mellan barnet och den person som har donerat de spermier eller ägg som används vid 

befruktningen. Det finns ett biologiskt föräldraskap för sambandet mellan barnet och modern, 

den gravida kvinna som bär och föder barnet.  Det finns ett socialt föräldraskap för den som i 

praktiken tar hand om barnet och fullgör föräldrafunktionen och det finns ett rättsligt 

föräldraskap som regleras genom bestämmelserna i FB.78  

 

För att vara tydlig kommer användningen av föräldrar i denna framställning åsyfta till det 

rättsliga föräldraskapet, om inget annat anges, men det är intressant att belysa att föräldraskap 

kan innebära många olika saker.  

 

3.4.1 Rättsligt föräldraskap  

Regleringen av det rättsliga föräldraskapet bygger på en uppfattning om att barnet saknar den 

mognad, erfarenhet och förstånd som krävs för ta hand om sig själv. Barnet behöver därför en 

ställföreträdare, en vuxen som tar hand om barnet och tillgodoser och tillvaratar barnets 

intressen och behov. Det är utifrån detta synsätt som utformningen har skett av de rättsliga 

reglerna om föräldraskapet som återfinns i FB. Därtill finns det även ett intresse från 

                                                
76 Walin, Vängby, 2010, s. I.  
77 Singer, 2000, s. 99f. och s. 117f.; Ryrstedt, 2003, s. 554.  
78 Singer, 2000, s. 42f.  
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föräldrarna att få sitt föräldraskap klarlagt samtidigt som samhället vill se att någon bär 

ansvaret för försörjningen och uppfostran av barnet.79  

 

3.4.2 Fastställande av faderskap 

Regleringen avseende fastställande av faderskap präglas av en målsättning om att varje barn 

har rätt till två föräldrar samt att få vetskap om sitt genetiska ursprung.80 Om modern ifråga är 

gift finns den s.k. faderskapspresumtionen som innebär att det är mannen i äktenskapet som 

antas vara fader till barnet, 1 kap. 1 § FB. Faderskapspresumtionen gäller även om mannen 

dör innan barnet föds. Om modern är ogift vid födseln av barnet fastställs istället faderskapet 

genom bekräftelse eller dom, 1 kap. 3 § FB.  

 

Det åligger socialnämnden att utreda och få faderskapet fastställt enligt 2 kap. FB. 

Faderskapsbekräftelse regleras i 1 kap. 4 § FB. I de fall mannen som utpekats som far inte är 

villig att göra en faderskapsbekräftelse, socialnämndens utredning inte kan peka ut någon 

bestämd man som far eller om modern inte godkänner faderskapsbekräftelsen måste barnet 

föra en faderskapstalan i domstol, 3 kap. 1 § FB. Det är endast barnet som kan väcka sådan 

talan men om barnet är omyndigt kan vårdnadshavaren eller socialnämnden väcka talan för 

barnets räkning, 3 kap. 5 § FB. Mannen har ingen möjlighet att själv föra positiv bördstalan 

vid domstol men kan anmäla till socialnämnden att han anser sig vara far till barnet samt 

anmäla till överförmyndaren om behov av god man för barnet, 11 kap. 2 § 4 st. FB.81  

 

Singer framför gällande faderskapstalan att det kan ifrågasättas om mannens avsaknad av 

talerätt kan ses som förenlig med artikel 8 i Europakonventionen, skydd för privat- och 

familjeliv. Hon anger vidare att något entydigt svar på frågan ännu inte framkommit men att 

synen på männens föräldraskap inom en framtid kan medföra att det ses som rimligt att även 

han får en egen talerätt för att fastställa faderskap till ett barn.82  

 

Ska faderskapet fastställas i domstol är huvudregeln att faderskapet bestäms via en genetisk 

undersökning, 1 kap. 5 § FB. Finns ingen undersökning ska faderskapet fastställas om 

                                                
79 SOU 2007:3 s. 69. 
80 Singer, 2012, s. 48f.  
81 Singer, 2012, s. 52f.  
82 Singer, 2012, s. 52.  
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utredning visar att mannen haft samlag med modern under konceptionstiden och övriga 

omständigheter gör sannolikt att han har avlat barnet. För assisterad befruktning innehåller 1 

kap. 5 § FB även en bestämmelse om att faderskapet fastställs om utredning visar att 

insemination eller befruktning utanför kroppen har skett med användning av mannens sperma 

inom konceptionstiden. Detta gäller dock inte om sperman varit donerad i enlighet med 6-7 

kap. i LGI, 1 kap. 5 § 2 stycket FB. 

 

För faderskap vid assisterad befruktning genom insemination finns även bestämmelse i 1 kap. 

6 § FB. Om barnet avlats genom insemination ska maken/sambon som lämnat samtycket 

anses vara barnets far. Var modern ogift ska faderskapet fastställas genom bekräftelse eller 

dom enligt samma regler som ovan. Saknas samtycke ska faderskap istället fastställas för 

donatorn av sperma. För att bestämmelsen i 1 kap. 6 § FB ska anses vara tillämplig krävs inte 

att inseminationen utförs i enlighet med 6 kap. LGI. Därmed är bestämmelsen tillämplig även 

i de fall insemination skett utanför den svenska hälso- och sjukvården. För faderskap vid 

assisterad befruktning utanför kroppen finns en särskild regel i 1 kap. 8 § FB vilket utformas 

efter 1 kap. 6 § FB därför gäller samma bestämmelser som beskrivits ovan.  

 

3.4.2.1  Hävande av faderskap 

Hävande av faderskapspresumtionen kan ske om det finns skäl att anta att mannen egentligen 

inte är far till barnet. Det är i dessa fall endast maken eller barnet som kan väcka talan om 

hävande av faderskapet enligt 3 kap. 1 § 1 st. FB samt 3 kap. 2 § FB. Förutsättningar för 

hävande av faderskap finns i 1 kap. 2 § FB.  

 

Vanligast är att faderskapet hävs enligt 1 kap. 2 § 2 p. FB där DNA-analys används som bevis 

för att barnets arvsanlag visar att maken inte är fadern till barnet. Om mannen känner sig 

osäker på om han är den biologiska fadern så kan han vända sig till Socialnämnden för att få 

frågan utredd, 2 kap. 9 § FB. För hävande av faderskap som är fastställt genom 

faderskapsbekräftelse är det 1 kap. 4 § 3 st. FB som stadgar att faderskapet kan hävas av 

barnet och den rättsliga fadern vid domstol för ogiltigförklarande av bekräftelsen. Även här 

används DNA-analys som bevis för att visa att mannen som avgett faderskapsbekräftelsen 

inte är far till barnet. För de faderskap som fastställts genom dom kan de endast hävas genom 
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beviljande av resning av en domstol vilket ska begäras inom ett år från att kännedom om 

sådan omständighet eller bevis uppstått, 58 kap. 1 § 3 p. och 58 kap. 4 § RB.  

 

3.4.3 Fastställande av moderskap 

I svensk rätt fanns länge en avsaknad av reglering för fastställande av moderskap då åsikten 

var att det omedelbart framgår vem som är moder till barnet. Kvinnan som föder barnet är 

automatiskt även barnets moder i rättslig mening.  Det var därför först i samband med att 

assisterad befruktning med äggdonation tilläts i Sverige år 2003 som behovet ansågs uppstå 

för reglering av fastställande av moderskap. Vid äggdonation uppstår nämligen frågan om det 

är kvinnan som donerat äggen, den genetiska modern, eller kvinnan som faktiskt genomgår 

födseln, den biologiska modern, som ska betraktas som barnets rättsliga mor.83   

 

Fastställande av moderskap på grundval av genetiskt samband är inte lämpligt då avsikten 

med den assisterade befruktningen är att kvinnan som genomgår födseln är den som ska ta 

hand om barnet och vara föräldern. Fastställande av moderskap genom genetiskt samband 

skulle även öppna upp för surrogatmoderskap. Därför är den nuvarande lagregeln i 1 kap. 7 § 

FB att kvinnan som föder barnet, även om det tillkommit genom befruktning av donerade ägg 

utanför kroppen, ska betraktas som mor.  Det är alltså den biologiska modern som rättsligen 

presumeras vara barnets mor.84 Se vidare avsnitt 5.1.3. som behandlar ett rättsfall, NJA 2006 

s. 505, som omfattar en situation med surrogatmoderskap och moderskapspresumtion.  

 

Det föreligger ingen lagstadgad skyldighet för socialnämnden att utreda moderskapet. Saldeen 

tar dock upp att det får anses ligga i socialnämndens allmänna skyldighet, om att ingripa till 

barns skydd, att även utreda vem modern är.85 Förutom bestämmelsen i 1 kap. 7 § FB saknas 

allmänna bestämmelser om moderskap i föräldrabalken.86 

 

3.4.4 Fastställande av föräldraskap  

Om barnet har tillkommit genom assisterad befruktning i äktenskap, registrerat partnerskap 

eller samboförhållande mellan två kvinnor så fastställs moder- och föräldraskap istället för 

                                                
83 Prop. 2001/02:89, se även Singer, 2012, s.47f. samt Saldeen, 2013, s. 51f.  
84 Se Saldeen, 2013, s. 55. 
85 Saldeen, 2013, s. 58. Se även Walin, Vängby, 2010, s. 1:33.  
86 Walin, Vängy, 2010, s. 1:4.  
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moder- och faderskap. Begreppet föräldraskap i denna mening uttrycks i 1 kap. 9 § FB och 

gäller endast om den assisterade befruktningen utförs enligt 6 och 7 kap. LGI. Har 

behandlingen skett utomlands eller i privat regi kan gemensamt föräldraskap endast 

åstadkommas genom adoption.87 

 

Kravet för föräldraskap är att modern var gift, registrerad partner eller sambo med kvinnan 

när den assisterade befruktningen utfördes. Kvinnan måste även samtyckt till behandlingen, 

muntligt samtycke anses tillräckligt enligt FB men enligt LGI krävs en skriftlig handling för 

att behandlingen ska genomföras. Föräldraskapet fastställs därefter genom bekräftelse eller 

dom, 1 kap. 9 § 2 st. FB. Var modern gift med en man vid tillfället finns det ingen möjlighet 

för kvinnan att göra en föräldraskapsbekräftelse och därmed häva faderskapspresumtionen. 

Vid sådan situation måste faderskapspresumtionen hävas genom dom innan föräldraskapet 

kan fastställas. Sambandet mellan den assisterade befruktningen och graviditeten måste även 

vara sannolik annars ska faderskap fastställas enligt 1 kap. 4 eller 5 §§ FB.88 

 

I betänkandet Föräldraskap vid assisterad befruktning (SOU 2007:3) föreslogs att 

föräldraskapet efter assisterad befruktning ska regleras lika för samkönade och olikkönade 

par. Föreslaget var att det skulle föreligga en presumtion att kvinnan som modern är gift med 

är barnets förälder, liknande den nuvarande faderskapspresumtionen som beskrivs nedan.89  

Än så länge har dock inget hänt med detta förslag.  

 

3.4.5 NJA 2007 s. 684 - Negativ fastställelsetalan för moder- och faderskap.  

Fastställelsetalan gällande moder- och faderskap kan föras i domstol enligt de allmänna 

reglerna i 13 kap. 2 § RB. Denna möjlighet har fastslagits i NJA 2007 s. 684 som rörde 

negativ fastställelsetalan av moder- och faderskap. Fem barn som kom från Afghanistan år 

1998 väckte talan mot kvinnan och mannen som i folkbokföringen registrerats som deras 

föräldrar vid ankomsten till Sverige. Högsta domstolen (HD) konstaterade att bestämmelser 

saknas i FB eller annan lagstiftning för bedömningen av förhållandet men att 13 kap. 2 § RB 

stadgar att talan om fastställelse huruvida ett rättsförhållande inte består får tas upp till 

prövning om det råder ovisshet kring förhållandet som leder till skada för käranden. HD 
                                                
87 Prop. 2004/05:137 s. 44. Jmf Walin, Vängby, 2010, s. 1:36 a.  
88 Walin, Vängby, 2010, s. 1:36 a.  
89 SOU 2007:3, s. 12.  
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bedömde att den negativa fastställelsetalan som barnen vill föra var av sådan beskaffenhet att 

den kunde tas upp till prövning enligt 13 kap. 2 § RB.  HD anförde att då barnen var 

folkbokförda som barn till kvinnan och mannen samt att dessa vidhöll föräldraskapet 

skapades en ovisshet om rättsförhållandet. Ovissheten ledde till skada för barnen och därför 

beviljades barnens önskan om att få både moderskapet samt faderskapet upphävt.    

 

4 Assisterad befruktning 
4.1 Gällande rätt 

Verksamheten med assisterad befruktning regleras i lagen (2006:351) om genetisk integritet 

m.m.(LGI) vilken kompletteras av förordningen (2006:358) om genetisk integritet m.m. samt 

föreskrifter och allmänna råd av Socialstyrelsen, SOSFS 2009:32. Till den del som 

verksamheten med assisterad befruktning innefattar hälso- och sjukvård gäller även 

lagstiftningen på det området.90  

 

4.2 Allmänna förutsättningar för assisterad befruktning 

Den grundläggande förutsättningen för att en person enligt svensk lag ska få tillgång till 

assisterad befruktning är att personen är gift, registrerad partner eller sambo, 6 kap. 1 § och 7 

kap. 3 § LGI. Ensamstående kan därmed inte få tillgång till assisterad befruktning i Sverige 

även om det finns en utredning med ett förslag till sådan lagstiftning, se SOU 2014:29 och 

avsnitt 2.2.3.2 ovan. Det görs däremot ingen skillnad på heterosexuella och homosexuella par 

för tillgång till assisterad befruktning men det måste det finns en kvinna i parförhållandet som 

kan bära och föda ett barn. Därmed kan inte homosexuella män eller kvinnor utan livmoder få 

tillgång till assisterad befruktning.91  

 

4.2.1 Samtycke 

En annan grundläggande förutsättning är att den andra parten i förhållandet måste lämna 

samtycke till behandlingen som bevisar avsikten att ta på sig det rättsliga föräldraskapet till 

det blivande barnet. Samtycket ska enligt 6 kap. 1 § och 7 kap. 3 § LGI vara skriftligt vilket 

                                                
90 Se exempelvis hälso- och sjukvårdslagen (1982:763), patientlagen (2014:821), patientdatalagen (2008:335), 

offentlighets- och sekretesslagen (2009:400), patientsäkerhetslagen (2010:659), diskrimineringslagen 
(2008:567).  

91 Prop. 1984/85:2, s.10f.  
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görs på Socialstyrelsens blankett. Den ansvarige läkaren ska ta del av och bekräfta samtycket 

genom signering av blanketten.92 Läkaren har även ett ansvar att informera paret om vad 

samtycket innebär, att det gäller tills vidare samt att en återkallelse av samtycket kan göras 

muntligen eller skriftligen. Vid återkallelse ska läkaren omgående underrättas, återkallelsen 

börjar gälla från tidpunkten då läkaren har fått underrättelsen. Läkaren ska sedan bekräfta 

återkallelsen genom att signera samtyckesblanketten.93 Läkaren ska även ansvara för att paret 

informeras om att samtycke från donator som är annan än maken, partnern eller sambon, får 

återkallas enligt 7 kap. 2 § LGI fram till dess att ägget har befruktats.94  

 

4.2.1.1 Hovrätten över Skåne och Blekinge, mål T 826-14.  

Makarna Kay Bauer och Åsa Bauer genomförde tre IVF-behandlingar i Lettland, både 

spermier och ägg var donerade från utomstående personer. Vid den första behandlingen 

infördes ett embryo (befruktat ägg) och vid den andra och tredje behandlingen infördes två 

embryon. Endast den tredje behandlingen resulterade i en graviditet och Åsa Bauer födde 

tvillingar. Då det saknades genetisk koppling mellan Kay Bauer och barnen var samtycket till 

behandlingen avgörande för om Kay Bauer skulle anses vara förälder enligt 1 kap. 8 § FB. 

 

Kay Bauer ansåg att eftersom han endast samtyckt till behandling med ett embryo skulle 

faderskapspresumtionen hävas. Åsa Bauer hade utan hans vetskap försäkrat att de båda var 

överens om att behandlingen skulle omfatta två embryon. Mannen ansåg att samtycket därför 

var bristande. Barnen bestred hävandet av faderskapet med grunden att Kay Bauer hade 

skrivit under en samtyckeshandling till att bli förälder och att samtycket inte hade återkallats.   

 

Tingsrätten menade att den omständighet som Kay Bauer åberopat till stöd för att samtycket 

skulle anses ogiltigt främst handlade om att Åsa Bauer ökat möjligheten till en 

tvillinggraviditet, men inte att han motsatt sig den assisterade befruktningen. Detta var enligt 

tingsrätten inte tillräckligt för att ogiltigförklara samtycket varav käromålet lämnades utan 

bifall.  

 

                                                
92 SOFS 2009:32, 4 kap. 3 §.  
93 SOSFS 2009:32, 4 kap. 4 §. 
94 SOSFS 2009:32, 4 kap. 4 §.  
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Både tingsrätten och hovrätten konstaterade att faderskapspresumtionen enligt 1 kap. 8 § FB 

är tillämplig även om befruktningen skett utomlands och med sådana metoder som inte är 

tillåtna i Sverige. Hovrätten menade vidare att Kay Bauer genom samtyckeshandlingen åtagit 

faderskap till de barn som kan komma att födas då tvillingfödslar aldrig kan uteslutas av 

naturliga skäl. Därtill menade hovrätten att bestämmelsen i 1 kap. 8 § FB inte ger utrymme 

för att samtycket kan villkoras på något sätt. En sådan ordning skulle dessutom strida mot ett 

av föräldrabalkens grundläggande ändamål, nämligen att klargöra faderskap och de 

efterföljande rättsliga skyldigheterna. Då villkor för behandlingen i samtycket inte är möjligt 

var enda chansen för Kay Bauer att undgå faderskap för de blivande barnen att återkalla 

samtycket vilket inte hade skett. Hovrätten fastställde därmed tingsrättens dom och fann att 

Kay Bauer skulle anses vara barnens far. 

 

4.2.1.2 Göta Hovrätt, mål T2656-13.  

Maria och Nicklaz Regnkvist var sambos 2008 och gifte sig i juni 2010, äktenskapet var 

juridiskt sett mellan två kvinnor. När Tindra Regnkvist föddes var Nicklaz könstillhörighet 

dock ändrat till man varav han registrerades som far på grund av faderskapspresumtionen i 1 

kap. 1 § FB. 

 

Maria Regnkvist väckte talan mot Nicklaz Regnkvist och yrkade att faderskapspresumtionen 

skulle hävas med stöd av 1 kap. 2 § 1 st. p 2 FB då det av särskild omständighet kan hållas för 

visst att mannen inte är barnets far. Maria framförde att dottern tillkommit genom en olovlig 

heminsemination som hennes dåvarande kvinnliga sambo inte lämnat samtycke till. Nicklaz 

bestred och menade att han vid insemination redan påbörjat behandlingen för könsbyte vilket 

avslutades redan innan Tindra föddes. Han menade att då han var sambo med modern vid 

inseminationen, gift sig med modern innan födseln och samtyckt till insemination, då han 

själv utfört den, skulle han anses far enligt 1 kap. 6 § FB.  

 

Tingsrätten menade att 1 kap. 6 § även var tillämplig på inseminationer som tillkommit i 

hemmet och att mannen bevisligen hade samtyckt till behandlingen då han själv utfört den. 

Dock kräver 1 kap. 6 § FB uttryckligen att en man har lämnat samtycket och Nicklaz 

Regnkvist var vid tillfället, i alla fall juridiskt sett, en kvinna. Frågan blev därför om 

bestämmelsen kunde tillämpas analogt. Tingsrätten menade att Nicklaz vid födseln uppfyllde 
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samtliga rekvisit för att bli far genom faderskapspresumtion och att en annan tolkning skulle 

kunna ses som diskriminerande. Enligt tingsrätten var bestämmelsen därför analogt tillämplig 

och Nicklaz Regnkvist skulle även fortsättningsvis anses vara far till Tindra. 

 

Hovrätten konstaterade att bestämmelsen i 1 kap. 9 § FB inte kunde vara tillämplig då det inte 

varit fråga om sådan insemination som skett enligt lagen (2006:351) om genetisk integritet 

m.m. Sedan konstaterade hovrätten att 1 kap. 6 § FB inte kunde vara direkt tillämplig i målet 

på samma grundval som tingsrättens bedömning. Hovrätten angav i domskälen att det inte 

alltid är självklart vem som ska ses som förälder och att i ljuset av uttalanden i förarbeten 

framstår det inte som otänkbart att tillämpa befintliga bestämmelser i föräldrabalken analogt 

även i andra fall där den föräldraskapsrättsliga regleringen inte är direkt anpassad även om en 

sådan tillämpning ska ske med försiktighet. Hovrätten fastställde tingsrättens dom och ansåg 

att Nicklaz Regnkvist fortfarande ska vara far till Tindra. 

 

En hovrättslagman var av skiljaktig mening och framförde att vid privat insemination är inte 1 

kap. 9 § FB tillämplig vilket innebär att inte heller 1 kap. 6 § FB kan vara tillämplig eftersom 

det skulle strida mot lagstiftarens ställningstaganden. Lagmannen ansåg därför att prövning 

skulle ske enligt 1 kap. 2 § FB och en sådan prövning leder till att Nicklaz Regnkvist inte kan 

anses vara far till Tindra. 

 

4.2.2 Medicinska undersökningar och bedömningar 

En förutsättning för assisterad befruktning är att det inte finns rimliga möjligheter för paret att 

få barn utan behandling. Samtidigt måste paret ändå ha medicinska förutsättningar att få barn 

genom assisterad befruktning.95 För dessa bedömningar krävs att paret genomgår flertal 

medicinska tester och undersökningar. Kvinnan som ska föda barnet ska testas för förekomst 

av smittämnena HIV, hepatit, HTLV96 och syfilis.97 Beroende på omständigheter kan fler 

tester krävas för att undersöka förekomst av bland annat malaria och tuberkulos.98  Resultaten 

av testerna ska dokumenteras och kvinnan ska informeras om möjliga konsekvenser. En 

                                                
95 Prop. 2005/06:64, s.182f.; jmf 4 kap. 5 § SOSFS 2009:32.  
96  Humant T-lymfotropt virus som kan orsaka bl.a. leukemi och lymfom. Se Folkhälsomyndigheten 

[http://www.folkhalsomyndigheten.se/amnesomraden/smittskydd-och-sjukdomar/smittsamma-
sjukdomar/htlv-infektion-/] 2014-01-04.  

97 SOSFS 2009:32, 4 kap. 7 §. 
98 SOSFS 2009:32, 4 kap. 8 §. 
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assisterad befruktning får endast genomföras om det kan bedömas som osannolikt att någon 

smitta eller sjukdom kan komma att överföras till det blivande barnet. 99  Efter 

undersökningarna ska en bedömning ske för att säkerställa om det är lämpligt att kvinnan 

genomgår en graviditet utifrån kvinnans eller barnets säkerhet.100  

 

4.3 Särskilda förutsättningar för behandling med donerade könsceller  

Det ska vid assisterad befruktning finnas en genetisk koppling mellan barnet och en av 

föräldrarna. En av personerna i paret måste därför ha könsceller som kan användas vid 

behandlingen. Användning av både donerade spermier och ägg vid samma befruktning är inte 

tillåtet i Sverige. Det har förklarats i förarbeten att en sådan användning skulle kunna ses som 

en alltför långtgående påverkan av livsprocesserna där livets ofullkomlighet kompenseras 

genom tekniska insatser.101  

 

4.3.1 Särskild lämplighetsprövning 

Vid assisterad befruktning med donerade könsceller från en utomstående måste paret utöver 

de tester och undersökningar som beskrivits ovan även genomgå en särskild prövning, 6 kap. 

3 § och 7 kap. 5 § LGI.  Den ansvarige läkaren ska göra en lämplighetsprövning om det 

utifrån parets medicinska, psykologiska och sociala förhållanden är lämpligt att en behandling 

genomförs. Behandling får endast ske om det kan antas att det blivande barnets uppväxt 

kommer ske i goda förhållanden. I 4 kap. 12 § SOFS 2009:32 framkommer allmänna råd för 

prövningen. Exempelvis bör läkaren ta hänsyn till parets ålder, hälsotillstånd, inbördes 

relation, levnadsförhållanden och inställning till att informera barnet om dess biologiska 

ursprung. Läkarens bedömning ska även utgå från parets förmåga att fungera som föräldrar 

under hela uppväxten. Om behandling vägras efter lämplighetsprövningen kan paret begära 

att socialstyrelsen prövar frågan, 6 kap. 3 § andra stycket och 7 kap. 5 § andra stycket LGI. 

Överklagan av socialstyrelsens beslut sker till allmän förvaltningsdomstol och vid 

överklagande till kammarrätten krävs prövningstillstånd, 8 kap. 1 § LGI.  

 

                                                
99 SOSFS 2009:32, 4 kap. 9 §. 
100 SOSFS 2009:32, 4 kap. 10 §. 
101 Prop. 2001/02:89, s.52 
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4.3.2 Donatorn  

Gällande befruktning utanför kroppen måste donatorn av könsceller vara myndig, lämnat 

skriftligt samtycke till att könscellerna får användas till befruktning samt ha möjlighet att 

återkalla samtycket fram till befruktning sker, 7 kap. 2 § LGI. Det finns dock inget i LGI om 

begränsande av samtycket. Exempelvis kan en donator inte begränsa samtycket att de 

donerade könsceller endast får användas för olikkönade par. Några motsvarande krav finns 

inte för insemination även om kliniker ofta kräver att donatorn av spermier ska vara minst 18 

år och äldst 55 år och donator av ägg får maximalt vara 36 år gammal.102  

 

Vid ingrepp eller annan åtgärd för tillvaratagande av könsceller ska även vissa tester och 

andra undersökningar utföras på donatorn. Är donatorn en make/sambo ska blodprover tas 

inom tre månader före donationen. Genomförs fler donationer tas ytterligare blodprover inom 

24 månader från föregående provtagning. Vid donation från en utomstående person ska 

blodprover tas i samband med varje donation. Läkaren ska även klarlägga och dokumentera 

skälen för donationen samt säkerheten för mottagaren och eventuella barn som föds, detta ska 

göras utifrån donatorns och mottagarens sjukdomshistoria och terapeutiska indikationer. 

Samma tester för förekomst av smittoämnen som för kvinnan som ska föda barnet ska 

genomföras. Därtill kan ytterligare tester krävas om omständigheterna visar på att det behövs 

med hänsyn till donatorns bakgrund, resvanor och riskexponering samt könscellernas 

egenskaper. Assisterad befruktning med donerade könsceller får endast genomföras om det 

bedöms osannolikt att smittämnen eller sjukdomar som kan riskera kvinnan eller barnets liv 

kommer att överföras genom befruktningen.103 

 

I de fall donatorn är en utomstående person genomförs även en samlad bedömning av 

donatorns ålder, hälsa och sjukdomshistoria som hämtas genom en hälsodeklaration och en 

intervju med utbildad hälso- och sjukvårdspersonal. Utomstående donator ska även testas med 

urinprov för att visa klamydiainfektion och gonorré. Donerade spermier ska hållas åtskilda 

från andra vävnader och celler i åtminstone 180 dagar och sedan ska donatorn testas igen för 

förekomst av smittoämnena. Genetisk screening kan övervägas om donatorn tillhör en etnisk 

                                                
102 Statens medicinsk-etiska råd, 2013, s.55f.  
103 SOSFS 2009:32, 4 kap. 6 §; SOSFS 2009:30, 4 kap. 22 § och bilaga 4. 
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grupp där autosomala recessiva gener är vanliga eller om donatorn tillhör en släkt med ärftliga 

sjukdomar som är kända och riskerar att överföras.104  

 

Efter genomförande av alla medicinska bedömningar och tester bestäms om personen kan 

godkännas som donator. En blivande donator ska få information om förutsättningar för en 

donation enligt 6 kap. 4 § och 7 kap. 6 § LGI samt även om donationens rättsliga, 

psykologiska och sociala konsekvenser. I detta ingår även information om att barn som 

tillkommit genom assisterad befruktning har rätt till att få vetskap om sitt ursprung och därför 

kan komma att kontakta donatorn.  

 

4.3.3 Val av donerade könsceller 

Valet av vilka donerade könsceller som ska användas vid en assisterad befruktning faller på 

den ansvarige läkaren som ska se till att de kommer från en lämplig donator. Läkaren kan 

även välja könsceller från en donator som paret själv har valt men då ska läkaren noga beakta 

de inblandade parternas motiv och möjligheten till att de kan hantera deras framtida inbördes 

relationer. Detta beror på att par i en sådan situation ofta väljer en donator som är en släkting 

eller nära vän. Donatorn kommer därmed i framtiden vara delaktig i deras liv. Den ansvarige 

läkaren kan även vid val av könsceller beakta parets önskemål om hår- och ögonfärg och 

kroppskonstitution men endast för att eftersträva egenskaper som gör att barnet liknar övriga 

familjemedlemmar, det är inte tillåtet att välja utifrån intelligens eller kön.105   

 

Det kan antingen vara frysta eller färska könsceller som används men de får inte komma från 

en avliden donator enligt 6 kap. 4 § och 7 kap. 6 § LGI. Läkaren måste därför inför varje 

behandling kontrollera att donatorn fortfarande är i livet. Ett befruktat ägg får inte heller 

användas om spermierna eller ägget som använts vid befruktningen kommer från en donator 

som avlidit. Reglerna kring levande donator motiveras med att en annan ordning skulle strida 

mot människosynen och möjligen medföra psykologiska konsekvenser för det blivande 

barnet.106 En kvinna får endast insemineras med spermier från en donator under samma 

menstruationscykel och det får inte föras in ägg från fler än en kvinna vid samma tillfälle vid 

                                                
104 Bilaga 4 i SOSFS 2009:30 
105 Se exempelvis prop. 1984/85:2 s.26, prop. 2001/02:89, s.44 samt Saldeen, 2013, s. 121.  
106 Prop. 2001/02:89, s.44f. 
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befruktning utanför kroppen. I regel får endast ett befruktat ägg föras in i kvinnans livmoder, 

två befruktade ägg får endast införas om risken för tvillingar bedöms som liten.107  

 

Det verkar även finns en uppfattning om att en donator endast får ge upphov till barn i sex 

familjer. Syftet är att begränsa risken att personer som tillkommit genom assisterad 

befruktning senare får barn med någon som har avlats av samma donator.108 

 

4.3.4 Barnets rätt till information om sitt ursprung 

Ända sedan assisterad befruktning lagreglerades i Sverige har uppfattningen varit att de barn 

som tillkommer genom behandlingen ska ha rätt att få kännedom om sitt genetiska ursprung. 

En förutsättning för att barn ska kunna utöva denna rätt är att barnet får information om sin 

tillkomst vilket ligger på föräldrarnas ansvar. Ifråga om föräldrarnas ansvar kring detta så 

finns ingen skriftlig regel även om utredningen Föräldraskap vid assisterad befruktning 

(SOU 2007:3) i sitt betänkande förslog att en sådan bestämmelse borde införas i 

föräldrabalken. Bestämmelsen skulle syfta till att tydliggöra föräldrarnas ansvar i denna fråga 

och betänkandet lyfte även fram att socialstyrelsen bör utveckla pedagogisk vägledning och 

hjälpmedel som kan underlätta för föräldrarna att berätta för barnet.109  Även Smer har i sin 

rapport från 2013 om assisterad befruktning framfört att barnet bör får information från 

föräldrarna kring sitt ursprung i ett tidigt skede. Smer framförde då även att vid en framtida 

översyn av lagstiftningen om assisterad befruktning bör det ses över möjligheter att förstärka 

denna rättighet.110 

 

Om barnet inte har fått information om sin tillkomst, men misstänker att det kan föreligga 

tillkomst genom assisterad befruktning, kan barnet vända sig till socialnämnden. 

Socialnämnden är då skyldig att ta reda på om det finns uppgifter antecknade i särskild 

journal, 6 kap. 5 § och 7 kap. 7 § LGI samt 25 kap. 1 och 11 §§ OSL. För att barn ska kunna 

utöva sin rätt till kunskap om sitt ursprung krävs att uppgifterna har dokumenterats i en 

särskild journal som bevarats. Reglering om dessa journaler återfinns i 6 kap. 4 § och 7 kap. 6 

§ LGI samt även i 5 kap. 3 § SOSFS 2009:32. Bestämmelserna anger att journalen ska 
                                                
107 Se 4 kap. 14-16 §§ i SOSFS 2009:32.  
108 Prop. 1984:85:2, s.26. 
109 Det finns dock ingen fastställd bestämmelse om detta utan det är endast en uppfattning som föreligger. Se 

SOU 2007:3, s. 91f. 
110 Statens medicinsk-etiska råd, 2013, s. 19 och s. 118ff.  
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innehålla uppgifter om identitet av donatorn eller uppgifter som ger full spårbarhet till 

uppgifter om identiteten som sparas i ett register vid den inrättning som har utlämnat de 

donerade könsceller som använts vid behandlingen. Den särskilda journalen ska bevaras i 

minst 70 år och barnet har rätt att ta del av uppgifterna när han eller hon uppnått tillräcklig 

mognad, 6 kap. 4-5 §§ och 7 kap. 6-7 §§ LGI.   

 

4.4 Behandlingsmetoder för assisterad befruktning 

När förutsättningarna för att få tillgång till assisterad befruktning är uppfyllda uppstår frågan 

om vilken metod som bör användas. Detta avgörs av vilken fertilitetsproblematik som 

föreligger som gör att paret inte kan få barn på naturlig väg. Insemination kan användas om 

mannen i förhållandet har nedsatt, eller saknar, funktion i sina spermier och vid lesbiska 

parförhållanden. Befruktning utanför kroppen används i de fall då insemination inte bedöms 

kunna leda till framgångsrik behandling av fertilitetsproblemet. Orsaken till infertiliteten kan 

ligga antingen hos mannen eller kvinnan i förhållandet eller vara okänd. Valet av 

behandlingsmetod måste även vara medicinskt motiverbart vilket följer av de tidigare 

avsnitten om förutsättningar för assisterad befruktning.  

 

4.4.1 Insemination 

Insemination utförs med donerade spermier (givarinsemination) eller med spermier från 

kvinnans make/sambo (makeinsemination), 6 kap. 1 och 2 §§ LGI. Inseminationsteknik är en 

enklare behandling än befruktning utanför kroppen och det föreligger inga risker för barnet 

med hänsyn till tekniken. Behandlingen innebär att spermier, efter preparering, placeras i 

vaginan med en injektionsspruta utan nål eller med en kateter. För att en framgångsrik 

befruktning ska ske är det av vikt att kvinnan har ägglossning vid inseminationen vilket 

kontrolleras via urin- eller blodprov eller ultraljud och hormonstimulering.111  

 

För givarinsemination krävs tillstånd av Inspektionen för vård och omsorg om behandlingen 

ska utföras annat än vid offentligt finansierade sjukhus och en läkare med specialistkompetens 

i gynekologi och obstetrik ska överse behandlingen, 6 kap. 2 § LGI. Anledningen till kravet, 

                                                
111 Statens medicinsk-etiska råd, 2013, s. 
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som inte ställs vid makeinsemination, är att givarinsemination även anses innefatta etiska och 

psykosociala problem förutom de medicinska.112  

 

4.4.2 Befruktning utanför kroppen  

Befruktning utanför koppen sker genom in vitro-fertilisering (IVF, så kallad 

provrörsbefruktning) där ägg och spermier sammanföras i ett laboratorium för att befruktning 

ska ske. Provrörsbefruktningen kan ske med parets egna könsceller eller med donerade 

spermier eller ägg. Som beskrivits tidigare är befruktning med enbart donerade könsceller inte 

tillåtet i Sverige. Vanligen genomförs hormonstimulering av kvinnan varefter äggen tas ut 

från livmodern, befruktas och sedan återinförs.113  Hormonstimuleringen har som syfte att öka 

antalet ägg som kan utvinnas genom att stimulera äggstockarna och därmed öka chansen för 

graviditet. Hormonerna ges genom injektioner eller nässpray varje dag i kombination med 

övervakning för att undvika överstimulering. Via ultraljudsundersökning upptäcks när 

äggblåsorna har mognat varav de punkteras via vaginan. Äggen sugs ut via en nål med hjälp 

av ultraljudsstyrning och lokalbedövning och placeras sedan tillsammans med spermierna i en 

näringslösning i en odlingsskål där de inkuberas i 37 °C. Förhoppningsvis befruktas ett eller 

flera ägg och efter en inkubationstid på 2-5 dagar väljs ett befruktat ägg ut och återförs till 

kvinnans livmoder med hjälp av en kateter. Efter återinföringen ska ägget fästa i livmoderns 

slemhinna och kvinnan får hormon för att öka denna chans och därmed öka chansen för 

graviditet. Huvudregeln för återinföringen är sedan år 2003 att endast ett ägg, undantag görs 

om risken för tvillinggraviditet anses vara liten och om faktorer indikerar att kvinnans 

graviditetschanser är små.114  

 

En nyare teknik för befruktning utanför kroppen är intracytoplasmisk spermieinjektion (ICSI, 

mikrofertilisering). Där isoleras en spermie som med hjälp av mikroskop och mikroinjektor 

sprutas in i äggcellens cytoplasma för att sedan inkuberas i 37 °C. Denna teknik möjliggör en 

befruktning i många av de fall då IVF-behandling inte fungerar och är numera ungefär lika 

vanligt förekommande i Sverige som IVF-behandling.115  

 

                                                
112 Prop. 1984/85:2, s.9f.  
113 Statens medicinsk-etiska råd, 2013, s.50 
114 Statens medicinsk-etiska råd, 2013, s.50-52 
115 Statens medicinsk-etiska råd, 2013, s.51 
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För befruktning utanför kroppen med parets egna könsceller krävs tillstånd av Inspektionen 

för vård och omsorg om behandlingen ska utföras annat än vid offentligt finansierade sjukhus, 

7 kap. 4 § LGI. För befruktning utanför kroppen med donerade könsceller får behandlingen 

endast ske vid universitetssjukhus 116 , 7 kap. 4 § andra stycket LGI. Kravet på 

universitetssjukhus har i förarbeten motiverats med att dessa kan tillgodose kraven på 

kontroll, uppföljning och utvärdering på ett tillförlitligt sätt samt möter kraven på särskild 

kompetens och forskning.117  

 

Efter en IVF-behandling kan överblivna befruktade och obefruktade ägg frysas ner, om de är 

av god kvalitet, och sedan användas till ett nytt försök vid ett senare tillfälle eller doneras till 

forskningsändamål. Det finns två tekniker för nedfrysning av ägg, båda innebär att ett 

frysmedel tillsätts till cellernas cytoplasma och sedan fryses äggen ned (långsamt eller snabbt 

till -196 °C) för att förvaras i flytande kväve. Även spermier och obefruktade ägg kan frysas 

ned för förvaring.  Tidigare har obefruktade ägg i högre grad skadats vid frysning men den 

nya tekniken med snabbfrysning (vitrifiering) har varit framgångsrik med att frysa 

obefruktade ägg utan att orsaka skada. Ändamålet med frysning av obefruktade ägg kan vara 

fertilitetsbevaring vid medicinsk indikation eller av icke-medicinska skäl. Exempelvis handlar 

det om cancerdrabbade kvinnor som ska genomgå behandling som kan skada äggstockarna 

eller kvinnor som vill skjuta upp sin fertila period till senare i livet.118   

 

4.4.3 Surrogatmoderskap 

Som nämnts är det inte tillåtet med surrogatmoderskap i Sverige eftersom användning av 

endast donerade könsceller vid befruktning är förbjudet. Detta beror på etiska 

ställningstaganden om att det inte kan anses vara förenligt med människovärdesprincipen att 

använda en kvinna som medel för att lösa ett barnlöst pars problem.119 Surrogatmoderskap 

kan även medföra olika problem. Saldeen framför exempelvis att kvinnan som åtagit sig att 

bära barnet kan ångra sig och vägra överlämna barnet eller att det beställande paret kan ångra 

sig och vägra ta emot barnet.120  

                                                
116  Sjukhus som upplåtit enhet för utbildning av läkare enligt avtal mellan de universitet som bedriver 

läkarutbildning och berörda landsting.  
117 Prop. 2001/02:89, s.50f.  
118 Statens medicinsk-etiska råd, 2013, s.52f. 
119 Prop. 2001/02:89, s. 55f.  
120 Saldeen, 2013, s. 131.  
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Surrogatmoderskap förkommer dock utomlands och adoptionsinstitutet kan då erbjuda en 

möjlighet för parterna att uppnå rättsligt föräldraskap i Sverige även om behandlingen inte 

skett i enlighet med svensk lagstiftning. Förfarandet är dock i strid med de svenska 

adoptionsförfarandena, där adoption beslutas av domstol efter en lämplighetsprövning där 

vederlag inte får förekomma vilket ofta är fallet med surrogatmoderskap. Saldeen anser att för 

att kunna garantera en rimlig lösning gällande det rättsliga moderskapet kan det vara lämpligt 

att ompröva förbudet mot surrogatmoderskap.121 Saldeen förslår att en lagstiftning skulle 

kunna införas där surrogatmoderskap tillåts efter domstolsbeslut. Villkor skulle kunna vara att 

kvinnan som önskar få barn måste kunna visa upp läkarintyg för att hon av medicinska 

orsaker inte själv kan bära barnet och att det inte föreligger hinder för surrogatmodern att 

genomgå havandeskapet. Därtill ska det finnas ett skriftligt avtal mellan paret och 

surrogatmodern där det framgår att något vederlag inte ska utgå, att ägg som implanteras i 

surrogatmodern är den barnlösa kvinnans eller en tredje parts och båda kvinnorna ska vara 

bosatta i Sverige. Domstolens tillstånd ska föreligga innan ägget överförs till surrogatmodern 

och om något av villkoren bryts så blir surrogatmodern barnets rättsliga moder.122 

 

4.5 Gränsöverskridande vård  

Oavsett reglering i hemlandet kan människor söka vård i andra länder, så kallad 

gränsöverskridande vård. Detta är relativt vanligt förekommande då det finns stora skillnader 

mellan olika länders reglering gällande behandling av ofrivillig barnlöshet. Tillgängligheten 

för att få tillgång till assisterad befruktning utomlands kan vara större och tillgången till 

kunskap om gränsöverskridande vård har underlättats avsevärt genom internet och många 

kliniker marknadsför sig till patienter i andra länder.123  

 

Patientsrörlighetsdirektivet som europaparlamentet och rådet antog år 2011 handlar om 

tillämpningen av patienträttigheter vid gränsöverskridanden hälso- och sjukvård. Direktivet 

syftar till att underlätta tillgången till en säker gränsöverskridande hälso- och sjukvård som är 

av god kvalitet. Som en följd av direktivet finns lagen (2013:513) om ersättning för kostnader 

till följd av vård i ett annat land inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES). 
                                                
121 Saldeen, 2013, s. 132f.  
122 Saldeens idé om denna ordning kommer ifrån ett system i Grekland, se vidare Saldeen, 2013, s. 132f. 
123 Saldeen, 2013, s. 131.  
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Lagen, 5 § 3, anger att en förutsättning för att få vård i utlandet är att patienten skulle haft rätt 

till ersättning om vården tillhandahållits i hemlandet. Ingrepp som är otillåtna i Sverige men 

som utförs i ett annat land ersättas därför inte och de kvinnor som genomgått assisterad 

befruktning i utlandet får inte ersättning för sina behandlingskostnader.124 

 

Assisterad befruktning som utförts genom gränsöverskridande vård ger dock upphov till andra 

problem i hemlandet. Exempelvis blir barnets rätt till information om sitt ursprung beroende 

av reglerna som gäller i landet där behandlingen genomfördes. Det kan även vara komplicerat 

att fastställa ett rättsligt föräldraskap för de barn som tillkommit genom surrogatmoderskap.  

 

4.6 Assisterad befruktning i de övriga nordiska länderna  

På grund av att de nordiska rättsystemen har många gemensamma drag så ses de ibland som 

en egen rättsfamilj men när det gäller reglering av assisterad befruktning så finns ingen 

sammanhållen nordisk politik. Det finns nämligen tydliga skillnader i synsätt om man tittar på 

lagstiftningen även om assisterad befruktning är tillåtet i samtliga av de nordiska länderna.  

 

Gemensamt för alla de nordiska länderna är att lesbiska par har samma möjligheter att få 

tillgång till assisterad befruktning som heterosexuella par. Även synsättet att kvinnan som 

föder barnet är dess rättsliga moder överensstämmer i norden även om surrogatmoderskap för 

närvarande är under utredning i både Finland och Island.125 

 

Danmark och Finland har en mer tillåtande hållning till assisterad befruktning. I båda 

länderna har nämligen ensamstående kvinnor tillgång till assisterad befruktning. Detta gör att 

många svenska ensamstående kvinnor åker till Danmark eller Finland för att få assisterad 

befruktning via en privat klinik.126  

 

En intressant aspekt med Finland är att landet inte hade någon samlad lagstiftning gällande 

assisterad befruktning förrän år 2007 vilket gör att landet kan ses som ett exempel på att 

självreglering kring assisterad befruktning kan vara ett fungerande alternativ.127  

                                                
124 Se prop. 2012/13:150, s.55f.  
125 Statens medicinsk-etiska råd, 2013, s. 79-84 
126 Statens medicinsk-etiska råd, 2013, s. 79ff.  
127 Statens medicinsk-etiska råd, 2013, s. 82f.  
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5 Adoption 
I detta kapitel behandlas de rättsliga förutsättningar som krävs för adoption och den 

lämplighetsprövning som sker av den som vill adoptera då adoption betraktas som det främsta 

alternativet till assisterad befruktning för att behandla ofrivillig barnlöshet.128  

 

Adoption kan spåras tillbaka till den romerska rätten och har reglerats inom svensk rätt sedan 

år 1917. Syftet med adoption är att skapa ett rättsligt förhållande mellan adoptanten och 

adoptivbarnet med avsikt att generera ett varaktigt och verkligt familjeförhållande. 

Adoptivbarnets är i rättsligt hänseende adoptantens egna barn och alla rättsliga band med 

barnets biologiska släkt försvinner.129 Målsättningen med adoption har ända sedan början 

varit att skapa trygga uppväxtförhållanden för barnet. Denna målsättning uttrycks i artikel 21 i 

barnkonventionen som anger att stater som tillåter adoption ska säkerställa att barnets bästa 

betraktas först vid de beslut som rör adoption. De krav som föreskrivs i artikel 21 i 

barnkonventionen tillgodoses inom svensk rätt av 4 kap. FB.130  

 

5.1 Rättsliga förutsättningar för adoption 

Den som vill adoptera ett barn måste ha fyllt 25 år, 4 kap. 1 § FB. Undantag tillkommer 

endast om adoptionen avser eget eller makes barn eller om det finns andra synnerliga skäl. 

Någon övre åldersgräns för adoptanten finns inte reglerad i svensk rätt. I proposition 

2003/04:131 s. 87 har det dock uttalats att medgivande till adoption inte bör ges till personer 

över 45 år samt att adoptanterna bör vara högst 42 år gamla vid tidpunkten för ansökan till 

socialnämnden. Det finns även ett rättsfall, RÅ 2007 ref. 74 där makar som fyllt 49 år nekats 

medgivande till adoption då de ansetts i sammanhanget ha en för hög ålder. Regeringsrätten 

anförde i rättsfallet att beträffandet kriteriet av sökandens ålder vid lämplighetsbedömning ska 

föräldrarna inte ha en alltför hög ålder i förhållande till barnets ålder då de under flera år 

framöver ska ha styrka och flexibilitet att möta barnets behov. Som undantag där det kan 

finnas anledning till en annan bedömning nämnde regeringsrätten situationer där 

adoptivbarnet ifråga är en släkting eller fosterbarn till adoptanterna.  

                                                
128 Se Statens medicinsk-etiska råd, 2013, s. 19.  
129 Agell, Saldeen, 1991, s. 78f.; Singer, 2012, s. 59f.; Saldeen, 2013, s. 143f.  
130 Singer, 2012, s. 59f.; Saldeen, 2013, s. 143f.  
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Tillstånd till adoption kan beviljas till ensamstående och makar. Makar måste adoptera 

gemensamt om det inte handlar om att ena maken ska adoptera den andre makens barn eller i 

de fall då ena maken befinner sig på okänd ort eller lider av en allvarlig psykisk störning, 4 

kap. 3 § FB. Andra än makar får dock inte adoptera gemensamt, därmed får inte sambor 

adoptera gemensamt, 4 kap. 4 § FB.131  

 

5.1.1 Samtycke till adoption 

För att adoption ska tillåtas krävs att samtliga berörda parter har gett sitt samtycke, även 

adoptivbarn som fyllt 12 år måste ge samtycke till adoptionen, 4 kap. 5 § FB. Undantag är om 

barnet är under 16 år och skulle ta skada av att tillfrågas eller om barnet lider av en psykisk 

störning eller något annat liknande förhållande som förhindrar ett lämnande av samtycke. För 

barn som ännu inte fyllt 12 år ska samtycke inte inhämtas men hänsyn ska tas till barnets vilja 

med beaktande av ålder och mognad, 4 kap. 6 § FB.  

 

Samtycke ska även inhämtas från föräldrarna om barnet inte fyllt 18 år. Undantag gäller för 

den förälder som lider av allvarlig psykisk störning, inte har del i vårdnaden av barnet eller 

befinner sig på okänd ort, 4 kap. 5a § FB. Förälder som inte har del i vårdnaden av barnet ska 

fortfarande höras i ärendet men saknar rättsliga möjligheter att förhindra adoptionen, 4 kap. 

10 § FB. Enligt Singer tas det dock i praktiken stor hänsyn om en förälder som saknar 

vårdnadsansvar motsätter sig adoptionen då värdet av att bibehålla familjerättsliga band 

tillmäts stor vikt.132  

 

5.1.2 Lämplighetsprövning 

Innan domstolen medger en adoption ska en lämplighetsprövning företas, 4 kap. 6 § FB.  

Beslutet ska vara för barnets bästa. Tillstånd får endast ges om adoptionen anses vara till 

fördel för barnet samt att sökande har uppfostrat eller vill uppfostra barnet eller att det finns 

ett personligt förhållande som motiverar en särskild anledning till adoption. Som stöd för sin 

                                                
131 Se Singer, 2000, s. 260; Sörgjerd, 2012, s. 698f. samt SOU 2009:61 s. 109ff. som behandlar frågan om att 

tillåta även sambor att adoptera gemensamt.   
132 Singer, 2012, s. 62.  



44 

 

 

bedömning ska domstolen inhämta yttrande från socialnämnden i barnets och 

vårdnadshavarens hemkommun, 4 kap. 10 § FB.  

 

Singer har framfört att det är svårt att värdera hur domstolarna bedömer lämplighetsfrågan vid 

adoptionen då det är få fall som avgörs i högre instanser. Hon kommenterar dock att värdet 

för barnet av rätt till fortsatt umgänge med den biologiska föräldern har fått central betydelse 

där utgångspunkten verkar vara att den rättsliga grunden för sådant umgänge upphör vid 

adoption. Singer anser dock att detta inte behöver vara premissen då det finns möjligheter att 

fastställa umgänge enligt 6 kap. 15 § tredje stycket FB om den biologiska föräldern är en 

viktig person för barnet och därför borde umgängesfrågan tillmätas mindre vikt.133  

 

Domstolen ska även inhämta upplysningar om barnet och sökande och undersöka så att 

adoptionen inte har karaktär av en affärsuppgörelse där vederlag eller bidrag har utlovats, 4 

kap. 10 § FB. Denna bestämmelse får betydelse i samband med surrogatmoderskap. Som 

beskrivits tidigare i denna framställning är det inte tillåtet i Sverige men det hindrar inte att 

barn blir till genom surrogatmoderskap i andra länder. Om surrogatmoderskap genomförs i 

utlandet kommer adoption behövas för åtminstone en av de mottagande föräldrarna enligt 

svenska regler för att rättsligt föräldraskap ska erhållas. Problemet som kan tänkas uppstå i 

sådana situationer där adoption ska ske i samband med surrogatmoderskap är att själva 

surrogatmoderskapet såsom arrangemang ofta går ut på att kvinnan som föder barnet får 

någon form av ersättning. Det kan då undras vilken betydelse bestämmelse i 4 kap. 10 § FB 

ska få i sådana situationer.  

 

5.1.3 NJA 2006 s. 505 

I NJA 2006 s. 505 ansökte en kvinna om att få adoptera sin makes dotter. Makarna hade 

genomgått assisterad befruktning i Finland där befruktning skett med deras ägg och spermier 

för att sedan föras in i en surrogatmoder. Barnet var därmed makarnas genetiska barn. Efter 

födseln bekräftade maken faderskapet och registrerades som far i folkbokföringen och 

kvinnan ansökte om att få adoptera barnet vilket maken och surrogatmodern samtyckte till. 

Maken överklagade sedan tingsrättens tillståndsbeslut och återkallade sitt samtycke. Frågan i 

HD var om återkallelsen medförde att ansökan om adoption skulle avslås.  

                                                
133 Singer, 2012, s. 63.  
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Kvinnan yrkade i HD att tillstånd skulle lämnas till henne för adoption av barnet samtidigt 

som hon skulle förklaras som mor till barnet. Hon framförde även att ett avslag av hennes 

överklagande måste ses strida mot barnets bästa enligt barnkonventionen då ett sådant beslut 

medför att barnet berövas sin verkliga mor.  

 

HD konstaterade att inom svensk rätt föreligger en moderskapspresumtion att kvinnan som 

föder barnet betraktas som mor i rättsligt hänseende och med stöd av denna presumtion har 

surrogatmodern som fött barnet ansetts vara moder. HD hänvisade till NJA 1973 s. 62 där det 

framgår att ett beslut om adoption som fattats av underrätt ska upphävas av högre rätt om en 

förälder som tidigare lämnat samtycke överklagar beslutet och återkallar samtycket. 

Rättsfallet bedömds ge uttryck för en grundläggande princip att erforderligt samtycke ska 

föreligga vid tidpunkten när adoptionsansökningen prövas. HD menade att även om det 

föreligger speciella omständigheter så finns det inte förutsättningar för att frångå principen 

som även får anses förenlig med barnkonventionen. HD avslog därför överklagandet och 

avvisade yrkandet om fastställande om moderskap. Enligt föredragande i målet kan HD inte 

pröva frågan om fastställande av moderskap men upplyste om möjligheten att väcka sådan 

talan vid tingsrätt enligt 13 kap. 2 § första stycket RB.  

 

Två justitieråd var skiljaktiga och menade att återkallelsen av samtycket inte ska vara ett 

hinder mot adoption utan endast beaktas vid bedömningen om det är lämpligt att adoption 

sker. Med beaktande av barnets bästa framförde reservanter att det ansågs tveksamt att 

avskära barnet från möjligheten att få prövat om personen som är barnets genetiska moder och 

som i alla bemärkelser utom det rättliga varit att betrakta som hennes mamma även 

fortsättningsvis anses lämplig att ha vårdnaden om henne. Med beaktande av de faktiska 

förhållandena rörande barnets tillkomst samt andra omständigheter ansåg minoriteten att det 

är lämpligt att adoption äger rum och att adoptionsansökan skulle bifallas.  

 

Saldeen menar att om HD haft möjlighet att pröva frågan om fastställande av moderskap hade 

yrkandet troligen bifallits. Då barnet föddes var regeln i 1 kap. 7 § FB ännu inte gällande och 

det fanns endast den oskrivna moderskapspresumtionen om att kvinnan som födde barnet var 

dess mor. Saldeen anser att det fanns möjlighet att motbevisa denna presumtion varför det inte 
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fanns några hinder för kvinnan att föra talan om fastställande av moderskap enligt 13 kap. 2 § 

RB. Om barnet dock hade avlats efter ikraftträdandet av regeln i 1 kap. 7 § FB skulle 

utgången troligen bli en annan. Kvinnan skulle då inte kunna föra talan om att hon var barnets 

rättsliga mor då meningen med bestämmelsen är att motverka förekomsten av 

surrogatmoderskap.134 

 

6 Avslutande analys  
Är det en rättighet att få barn? Tidigare var denna fråga om föräldraskap och barn helt styrt av 

naturens livsprocesser men genom utvecklingen inom reproduktionsteknologin har vi idag allt 

större kontroll över fortplantningen. Via preventivmedel och assisterad befruktning har vi 

bättre planeringsmöjligheter och större trygghet men samtidigt börjar vi även ställa allt fler 

krav. Vi accepterar inte naturens ofullkomlighet längre utan vill ha tillgång till alla möjlighet 

som finns och vi strävar efter likabehandling. Jag anser dock inte att det kan vara en rättighet 

att få ett eget barn, oavsett hur långt utvecklingen har kommit så måste vi utifrån våra etiska 

värderingar inse att det inte är förenligt med människovärdesprincipen.  

 

6.1 Föräldraskap och familjebildning 

I takt med att samhället har förändrats har även synen på föräldraskap, barn och 

familjebildning förändrats. Den rättsliga konstruktionen av föräldraskap har fått allt större 

betydelse när allt fler lever i situationer som inte motsvarar den traditionella kärnfamiljen. 

Utifrån hur kraven på de som vill bli föräldrar genom assisterad befruktning har förändrats 

kan man undra om synen på vad som är en lämplig förälder och en god uppväxt också har 

ändrats. Genom de ändringar som gjorts ifråga om vilka som får tillgång till assisterad 

befruktning anser jag att man kan se att betydelsen av det genetiska släktskapet gradvis 

övergått mot en ökad betydelse av individuell föräldraförmåga och det sociala föräldraskapet.  

 

6.1.1 Vilka anses lämpliga att få samhällets hjälp att bli föräldrar? 

Genom regleringar för vilka som ska få tillgång till assisterad befruktning indikerar samhället 

även vilket som anses vara lämpliga föräldrar. Enligt nuvarande lagstiftning är det män och 

kvinnor som är gifta eller sammanboende samt lesbiska par. Huvudsaken är att det är två 

                                                
134 Saldeen, 2013, s. 56-58.  



47 

 

 

vuxna personer som är överens om att de vill ha barn och vill utöva föräldraskapet 

tillsammans. Även om utvecklingen har gått framåt så har grundförutsättning fortsatt vara att 

barn har en rätt till två föräldrar.  

 

Rättigheten till två föräldrar grundades i uppfattningen att ett barn har ett behov av både en 

moders- och fadersgestalt som förebild. När lesbiska par fick tillgång till assisterad 

befruktning innebar det att kravet på två föräldrar av olika kön inte längre var avgörande men 

det föreligger fortfarande uppfattningen om att det är i barnets bästa att ha två föräldrar. Det är 

därför intressant att läsa förslaget om att ensamstående kvinnor ska få tillgång till assisterad 

befruktning. Går förslaget igenom kommer det innebära att lagstiftaren frångår en 

grundprincip som varit central inom föräldraskapsregleringen väldigt länge. Detta kan öppna 

upp för ännu fler förändringar då jag anser att en sådan ändring tyder på ett starkare 

föräldraperspektiv vid frågor om assisterad befruktning.    

 

6.1.2 Skillnad mellan assisterad befruktning och adoption 

För ofrivilligt barnlösa är både assisterad befruktning och adoption tänkbara möjligheter för 

att få barn. Valet av den ena eller den andra metoden behandlas inte här utan endast en 

jämförelse av de krav som ställs på de blivande föräldrarna vid de båda metoderna. Även om 

båda metoder har barnets bästa som vägledande principen för lagstiftningen och strävar efter 

att tillgodose att barnet får lämpliga föräldrar och en god uppväxta så skiljer sig kraven.   

 

I jämförelse med adoption kan det konstateras att ensamstående redan vid införandet av 

adoptionsinstitutet har kunnat adoptera. Förklaringen till denna skillnad i bedömning mellan 

assisterad befruktning och adoption är svår att utläsa. Gällande adoption så framgår det inte i 

förarbeten någon reservation mot att ett barn har ett behov av två föräldrar så länge 

adoptanten bedöms vara lämplig som förälder. En bakomliggande orsak till skillnaden i 

synsätt tror jag beror på att adoptionsinstitutet fokuserar på att se till att ett barn som redan 

existerar får föräldrar medan assisterad befruktning handlar om att medverka till att skapa ett 

barn. Det föreligger ett större ansvar för samhället när det medverkar till att skapa något 

istället för att endast hjälpa till i en redan existerande situation, därför blir de etiska aspekterna 

viktigare vid assisterad befruktning och försiktighet tillämpas i större utsträckning.   
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Gällande sambos konstateras att förhållandet är tvärtemot, där är adoptionsregleringen 

restriktiv i jämförelse med assisterad befruktning. Sambos får inte adoptera gemensamt men 

de kan få barn tillsammans genom assisterad befruktning. Bakgrunden till skillnaden kan 

belysas genom resonemang från inseminationsutredningen som ansåg att 

adoptionslagstiftningen inte låg i linje med den moderna familjerätten där barn garanteras 

samma rättigheter oberoende av föräldrarnas civilstånd. Inseminationsutredningen ansåg att 

lagen bör följa samhällsutvecklingen och därmed inte särbehandla par på grund av deras val 

av samlevnadsform. 135  En annan anledning kan vara att denna regel kvarstår i 

adoptionslagstiftningen på grund av andra länders krav för att de ska förmedla adoptivbarn.   

 

6.2 Etiska värderingar och intressen bakom lagstiftningen 

Vid betraktande av framväxten av den rättsliga regleringen i Sverige avseende assisterad 

befruktning framträder tre intressen som har influerat lagstiftningen. Dessa tre intressen kan 

beskrivas som viljan av att värna om den humanistiska människosynen, barnets bästa och att 

hjälp människor som lider av ofrivillig barnlöshet. Det som har skiftat genom åren är hur 

dessa intressen har prioriterats.  

 

6.2.1 Värna om människosynen 

Den humanistiska människosynen som innebär att varje människa har ett värde och är ett mål 

i sig själv har alltid varit ett tungt vägande intresse vid diskussion om assisterad befruktning. 

Ingen människa får behandlas enbart som ett medel eller objekt och lagstiftarens 

utgångspunkt har alltid varit att assisterad befruktning är en manipulation av livsprocesserna. 

Vilka metoder som ska tillåtas i svensk rätt och hur de ska regleras beror på huruvida tekniken 

kan anses vara etiskt godtagbart. 

 

Alltför långtgående påverkan på livsprocesserna kan ses som att med tekniska insatser 

kompensera för livets ofullkomligheter. Detta ställer krav på reflektion och eftertanke vid 

samtliga åtgärder som rör assisterad befruktning. Det finns en oro för att det ska uppstå en 

alltför teknifierad människosyn där människor ses som medel för att tillgodoses intressen hos 

de som lider av ofrivillig barnlöshet istället för enskilda individer med eget värde. Därtill 

                                                
135 SOU 1983:42, s. 68f.  
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finns en oro att utveckling av tekniken inom området även kan leda till att människor får välja 

det blivande barnets egenskaper innan behandlingen. Föräldrar kan få välja gener för att skapa 

det barn de vill ha. Om vi kan skapa ”perfekta” barn, med alla de genetiska egenskaper som vi 

värdesätter har vi då verkligen kvar tanken att varje människa har ett eget inneboende värde? 

Finns det några situationer där det faktiskt kan fall inom ramen för vad som är godtagbart 

utifrån ett etiskt perspektiv? Assisterad befruktning har förutsättningar för rasförädlande men 

även möjligheten att förhindra ett livslångt lidande som vissa sjukdomar eller handikapp kan 

innebära. Problemet blir därför vart gränsen för vad som är etiskt godtagbart går.  

 

Utgångspunkten för assisterad befruktning var att behandlingen inte skulle ses som ett 

alternativ till de naturliga livsprocesserna utan endast som ett hjälpmedel i de fall det förelåg 

hinder att på naturlig väg skapa ett barn. Det kan således ses som ett stort steg att tillåta 

lesbiska par att få tillgång till assisterad befruktning. För dessa par finns det ingen möjlighet 

att få barn på naturlig väg och assisterad befruktning övergår i dessa fall från att vara ett 

hjälpmedel till att bli ett alternativ till de naturliga livsprocesserna.   

 

Graden av manipulation av livsprocesserna bedöms ofta i förhållande till skillnaden från den 

naturliga livsprocessen och det är därför som kravet på genetiskt samband mellan barnet och 

en av föräldrarna vidhålls, det genetiska sambandet gör att behandlingen fortfarande går att 

likna vid den naturliga ordningen. Det är därför assisterad befruktning med donerade 

könsceller som bedömts som mest problematiskt att sammanföra med den humanistiska 

människosynen.  

 

6.2.2 Barnets bästa 

Barnets bästa styr den föräldraskapsrättsligaregleringen men ett problem är att det är svårt att 

bedöma vad som är barnets bästa vid assisterad befruktning då det är en brist av forskning på 

området. Barn som tillkommit genom assisterad befruktning jämförs ofta med adoptivbarn. 

Det är därför forskningen gällande adoption som ofta ligger bakom lagstiftarens resonemang 

kring barnets bästa vid assisterad befruktning vilket jag kan ses som bekymmersamt. Det 

föreligger inte en tillräcklig omfattande kunskap om de barn som avlas genom assisterad 

befruktning. Forskning och kunskap gör att vi kan fatta välgrundade beslut och även om det är 
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bra att man utnyttjat forskningen som finns gällande adoptivbarn så vore det ännu bättre om 

forskningen fanns som var specifikt gällande barn via assisterad befruktning.  

 

Många argumenterar även att assisterad befruktning som förfarande grundas på ett 

föräldraperspektiv genom att samhället medverkar till ett förfarande där barn skapas. De 

menar på att det då är osäkert huruvida man verkligen kan ha ett barnperspektiv. Om man 

tittar på lagstiftningsarbetet inom assisterad befruktning framgår dock att lagstiftningen till 

största delen har utformats med hänsyn till vad som kan anses vara barnets bästa. En viktig 

del av detta är att behandling med assisterad befruktning endast får genomföras om det kan 

antas att barnet kommer växa upp under goda förhållanden.  

 

För barn som tillkommit genom assisterad befruktning är en viktig del barnets rätt att få 

kunskap om sitt ursprung. En öppen och ärlig attityd mot barnet är att föredra så tidigt som 

möjligt utifrån barnets förmåga att hantera informationen. Jag håller med de som anser att 

denna rätt är samma som för adoptivbarns rätt att få veta sitt ursprung. Det är ett behov hos 

barn och vuxna att få vetskap om sitt ursprung oavsett omständigheter. Jag förstår 

motiveringen och de som anser att givaren ska få vara anonym vid assisterad befruktning men 

jag anser att barnets behov av vetskap är större än givarens behov av anonymitet. Barn måste 

under sin utvecklingstid skapa en egen identitet, en självuppfattning och självbild som 

sammanförs med barnets biologiska och etniska arv.  

 

Fördelen med att reglera alla metoder av assisterad befruktning genom lag är att det 

underlättar tillgången till kunskap om barnets ursprung. Allting arkiveras och journalförs även 

om det sker under sekretess finns informationen att tillgå för barnet. Regleras det inte så är det 

många som istället åker utomlands och ordnar med behandling med valfri metod och då finns 

ingenting dokumenterat om barnets biologiska ursprung.  

 

Kanske borde man se över möjligheten att fastslå även det biologiska föräldraskapet, för att 

säkerställa barnets kännedom om sitt ursprung, utan att det påverkar det rättsliga 

föräldraskapet. Exempelvis en fastställelsetalan rörande det biologiska faderskapet utan att 

mannen för den skull blir vårdnadshavare eller liknande förmyndare för barnet.   
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6.2.3 Hjälpa de som lider av ofrivillig barnlöshet 

De ofrivilligt barnlösas situation är inte lika tungt vägande som barnets bästa men det har 

ändå över tiden kommit att bli ett eget och beaktansvärt intresse. Utgångspunkten har varit att 

det inte är en mänsklig rättighet att föda barn men jag anser att lagstiftaren närmar sig en 

ändring av detta mer och mer genom att de ofrivilligt barnlösas intressen beaktas i allt större 

omfattning. Jag anser att de andra två intressena som beskrivits, värna om människosynen och 

barnets bästa, är betydligt viktigare och att vi måste vara försiktiga för att balansera dessa 

intressen.   

 

En del i de ofrivilligt barnlösas intressen är målsättningen med likabehandling. 

Likabehandling är ett centralt begrepp inom den svenska rättsutvecklingen som är viktig i 

frågan om assisterad befruktning. Att alla individer ska behandlas lika kan ses som en 

generell drivkraft bakom utvecklingen för vilka som ska få tillgång till assisterad befruktning. 

Problemet är att strävan efter likabehandling kan vara svår att förena med barnets bästa och 

där är barnets bästa det tyngre vägande intresset. Anledningen till att 

likabehandlingsprincipen inte har behandlats mer tydligt i uppsatsen beror på att den än så 

länge inte har en avgörande betydelse för assisterad befruktning.   

 

6.3 Utvidgande av gällande rätt för assisterad befruktning 

6.3.1 Ensamstående 

Jag anser att ensamstående också bör få tillgång till assisterad befruktning i Sverige. Eftersom 

de redan nu kan åka till andra länder, såsom våra grannländer Danmark och Finland, och 

genomgå behandlingen anser jag att det är bättre att det finns en svensk lagreglering som styr 

föräldraskapet med tanke på barnets bästa. Det måste anses vara i barnets bästa att det sker en 

kontroll över vilka som får blir föräldrar genom assisterad befruktning och korrekt 

fastställande av föräldraskap. Något motsägande måste jag även framföra åsikten att om 

ensamstående tillåts få tillgång till assisterad befruktning så tyder det på att de barnlösas 

intressen tillmäts allt större vikt inom lagstiftarens bedömning i området. Detta beror på att 

lagstiftaren alltid har haft som utgångspunkt att ett barn har behov av två föräldrar och nu 

frångår man denna grundläggande princip till förmån för intresset hos de som lider av 

ofrivillig barnlöshet.  
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Gällande ensamståendes kvinnors tillgång till assisterad befruktning är det likabehandling 

som varit ett återkommande tema då förespråkarna menar att ensamstående barnlösa kvinnor 

diskrimineras. Detta är inte konstigt då likabehandling länge har varit ett centralt begrepp 

inom den svenska rättsutvecklingen. Likabehandling inom debatten med assisterad 

befruktning omfattas ofta inom det att vuxna anser sig ha en rätt till att bli förälder.  

 

Om ensamstående får tillgång till behandling med assisterad befruktning i Sverige så känns 

det som om vi övergår alltmer mot ett föräldraperspektiv. Principen om att ett barn behöver 

två föräldrar frångås, även om kvinnan är lämplig som förälder finns ingen annan person som 

hon kan dela föräldraansvaret med. Därför kan man tänka sig att det kommer ske en 

grundligare prövning av ensamstående kvinnor för att de ska få tillgång till behandling. Både 

gällande föräldraförmåga samt hennes ekonomiska förutsättningar och tillgång till stöd från 

närstående.  

 

6.3.2 Surrogatmoderskap  

En anledning till att surrogatmoderskap är en metod som lagstiftaren i Sverige tagit avstånd 

från är för att man anser att ingen människa får behandlas som endast ett medel för att lösa ett 

problem med barnlöshet, lagstiftaren anser heller inte att det är bra för det blivande barnet. 

Bedömningen där grundar sig i uppfattningen att vi inte ska skada den humanistiska 

människosynen. Frågan är om denna inställning bör bibehållas eller om surrogatmoderskap 

borde tillåtas och regleras i Sverige.  

 

Surrogatmoderskap kan ses som en ny version av adoption, där en kvinna föder en annan 

kvinnas barn för hennes räkning. Vanligen upprättas någon form av kontrakt mellan 

surrogatmodern och det par som ska ta emot barnet. Problematik som kan uppstå är om någon 

av parterna ångrar sig. Om mamman inte vill lämna ifrån sig barnet eller paret vill inte ta 

emot det vem är det då som bestämmer över fostret? 

 

Jag anser surrogatmoderskap är en problematisk metod av assisterad befruktning men att den 

bör regleras. Så länge arrangemanget om surrogatmoderskap ingås frivillig, och utan 

vederlag, skadas inte den humanistiska människosynen. Den som använder en surrogatmoder 
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använder en annan människa för att få barn men det innebär inte att surrogatmodern enbart 

används som ett medel. En kvinna kan ingå surrogatmoderskap arrangemanget frivilligt och 

med full insikt i vad hon ställer upp på och då borde det inte betraktas som om hon endast 

utnyttjas för någon annans skull. Jag håller med om att surrogatmoderskap där vederlag 

förekommer är etiskt oacceptabelt men jag tycker att principen om självbestämmande gör att 

surrogatmoderskap som ingås frivilligt faller inom etikens gränser. Varje individ har en frihet 

att bestämma över sina egna handlingar vilket också är en viktig etisk värdering som bör 

beaktas.  

 

Därtill anser jag att det är bättre att vi i Sverige reglerar surrogatmoderskapet för att tillgodose 

barnets bästa. Det borde ligga i barnets bästa att korrekt föräldraskap fastställs med lämpliga 

föräldrar än att det uppstår situationer som i rättsfallet gällande samtycke av adoption och 

surrogatmoderskap som behandlades i kapitel 5.  Personer som bor i Sverige genomför redan 

behandlingen utomlands och återkommer till Sverige med barn där fastställande av 

föräldraskap kan vara besvärligt vilket medför konsekvenser för barnet.  

 

6.4 Den framtida utvecklingen 

Lagstiftningen på området har förändrats fortlöpande ända sedan införandet av regleringen på 

1980-talet. I takt med att nya tekniker utvecklas samtidigt som värderingar i samhället 

förändras känns det som om attityden mot assisterad befruktning blir alltmer tillåtande. Ett 

tänkbart scenario i framtiden kan därför vara att assisterad befruktning kommer betraktas som 

en normal medicinsk åtgärd som inte ses som något annorlunda mot att skaffa barn genom 

samlag.  

	  

Ett annat scenario i framtiden kan dock vara att vi kommer behöva bekämpa handel med 

frusna befruktade ägg där det går att beställa befruktade ägg med specificerade egenskaper. 

Genom delning av ägg och nedfrysning av ägg kan det exempelvis skapas tvillingar i olika 

generationer eller varför inte föda en identisk avkomma av sig själv? Det finns en risk att 

utvecklingen med assisterad befruktning kommer resultera i en önskan hos föräldrar att få det 

perfekta barnet. Genom assisterad befruktning får vi större möjligheter att undersöka det 

befruktade ägget. Defekter och ärftliga sjukdomar skulle kunna upptäckas i förtid men frågor 

om rasförädling, genom utbyte av oönskade arvsanlag hos embryot, och diskriminering 
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kommer då bli väldigt aktuella och svårbedömda. Vid en sådan framtida utveckling kanske vi 

sedan får en motreaktion som gör att vi istället kommer sträva efter att återgå till idealet med 

den traditionella kärnfamiljen och genetiska samband då vi anser att den medicinska 

utvecklingen är alltför långgående.  

	  

Sammanfattningsvis kan konstateras att arbetet med olika behandlingsmetoder för att 

bekämpa ofrivillig barnlöshet verka ännu långtifrån avslutat. Den fortsatta utvecklingen inom 

området är såväl en läkarvetenskaplig fråga som en psykologisk och juridisk och kommer bli 

intressant att följa.  

 

6.5 Avslutande kommentar 

Samhällets värderingar gällande föräldraskap och assisterad befruktning har förändrats över 

tiden ända sedan den första lagregleringen gällande insemination. Beaktande av barnets bästa 

har dock alltid varit en uttalad ambition och det finns inget som tyder på att detta kommer 

ändras. Däremot verkar det som om andra intressen ges mer betydelse vilket jag finner 

bekymmersamt då det verkar svårare och svårare att särskilja barnets intressen från våra 

personliga intressen. Jag anser att det är viktigast att vi ser till att skydda barnens intressen då 

de saknar möjlighet att göra det själva. Det är dock en svår avvägning för att bibehålla 

balansen mellan samtliga intressen som berörs vid assisterad befruktning och möjligheterna 

till den framtida utvecklingen inom området är både spännande men även bekymmersamt där 

våra etiska synsätt kommer ha stor betydelse. Genom assisterad befruktning konfronteras vid 

med vad det egentligen innebär att vara människa. Vad som är vår människosyn är en otrolig 

viktig fråga i de fall där en teknisk utveckling berör gränsen mellan liv och död. 

 

Det finns inget som tyder på att intresset för assisterad befruktning avtar. Förhoppningsvis 

kommer vi genom forskning och undersökningar får mer kunskap om de barn som föds 

genom assisterad befruktning och därmed få ett tydligare svar på frågan om vad som ligger i 

barnets bästa. Detta anser jag nämligen är det främsta problemet gällande assisterad 

befruktning, det finns alltför lite underlag för att bedöma vad de långtgående konsekvenserna 

blir för de inblandade parterna.  Assisterad befruktning är ett komplicerat område där många 

olika intressen och perspektiv ska tillgodoses och beaktas. Viktigast är dock att vi strävar efter 

långsiktigt goda konsekvenser för alla berörda parter och behåller ett barnperspektiv.  
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