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Justitiedepartementet  
103 33 Stockholm 

REMISSVAR 
 
Betänkandet Assisterad befruktning för ensamstående kvinnor (SOU 2014:29) 
Delbetänkande i utredningen om utökade möjligheter till behandling av ofrivillig barnlöshet. 

 

 
Sammanfattning 
Sveriges Kvinnolobby tillbakavisar delbetänkandet i sin helhet.  
 
Sveriges Kvinnolobby förordar att utredningen avbryts.  
 
En ny utredning bör tillsättas med uppdrag att utreda villkor för och konsekvenser av 
assisterad befruktning av barnlösa kvinnor som själva ska bära och föda barnet och vara dess 
mor. En sådan utredning skulle vara i enlighet med föräldrabalken.  
 
En utredning bör också tillsättas för att utreda hur ett totalförbund mot surrogatmödraskap 
kan införas i Sverige som inkluderar förbud mot köp av kvinnor och barn i andra länder. 
 
Sveriges Kvinnolobby stödjer särskilt yttrande om utredningens bristande 
konsekvensanalyser ur ett barnrättsperspektiv. 

 
Kritik mot utredningen och betänkandet 
Kritik mot utredningens uppdrag  
Utredningens direktiv klumpar ihop sinsemellan väsensskilda former av assisterad 
befruktning. Genom sammanläggningen till en angiven gemensam kontext av barnlöshet 
osynliggörs skillnader och konsekvenser av olika behandlingsformer.  
 
Utredningens uppdrag att överväga olika sätt att utöka möjligheter för ofrivilligt barnlösa att 
bli föräldrar utgår från de barnlösas perspektiv på bekostnad av barnets, eventuella 
donatorers eller surrogatmödrars rättigheter.  
 
Uppdelningen av utredningens förslag i två betänkanden är oansvarigt och ett slöseri med 
offentliga resurser då direktiven konstaterar att de förslag med åtföljande förändrad 
lagstiftning som delbetänkandet ålagts att lägga, inte om utan hur, kan komma att rivas upp 
vid slutbetänkandet.  
 
I direktiven refereras riksdagens beslut att regeringen skulle återkomma med lagförslag som 
innebär att ensamstående kvinnor ges rätt till assisterad befruktning. Detta uppdrag har i 
direktiven ändrats till att röra ensamståendes möjlighet till assisterad befruktning. Direktiven 
saknar tydlighet i vad som avses med de begrepp som används. 
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Kritik mot utredningens genomförande 
Utredningen hänvisar ofta till vikten av att upprätthålla principer, men uppvisar sedan en 
total principlöshet genom att anföra undantag för varje anförd princip.  
 
I betänkandet anges att principen om att barn ska garanteras två rättsliga föräldrar från 
födseln ska fortsätta att gälla, men att assisterad befruktning av ensamstående kvinnor är ett 
undantag från det som annars gäller.  
 
En annan princip som åsidosätts är att medicinska insatser ska göras i förhållande till 
medicinska behov. I betänkandet förordas de facto att denna princip inte ska gälla. 
Exempelvis definieras ofrivillig barnlöshet för heterosexuella par som att uppvisa ett års 
oskyddade samlag vilket krävs för att utredas för ofrivillig barnlöshet. Utredningen utreder 
inte utifrån vilka principer som kraven för att få tillgång till medicinska insatser ska vara olika 
för heterosexuella par, samkönade par eller ensamstående. Den principiella konsekvensen 
av delbetänkandet är att ensamhet är en behandlingsbar sjukdom. Det innebär ett 
paradigmskifte i synen på sjukvårdens uppdrag. Dessutom är det en förändring i 
värdegrunden för samhällets sätt att se på barn och föräldraskap. Barnet blir ett botemedel 
för sjukdomen ensamhet.  
 
Direktiven poängterar barnperspektivets betydelse men utredningen redovisar inte några 
egentliga analyser. 
 
Direktivens avsteg från riksdagens uppdrag att utreda ensamstående kvinnors möjlighet till 
insemination och befruktning utanför kroppen till att istället gälla ensamstående kräver 
tolkning. Utredningen antar därför i sin tolkning att "anledningen till att man i direktiven har 
valt uttrycket ’ensamstående’ istället för ’ensamstående kvinnor’ torde ha sin förklaring i att 
personer som ändrar könstillhörighet från kvinna till man, s.k. KtM-personer, nu kan behålla 
sin fortplantningsförmåga och således föda ett barn." Men utredningen går vidare och 
menar att begreppet kvinnor ”naturligtvis” också innefattar de personer som har ändrat sin 
könstillhörighet från man till kvinna med bibehållen fortplantningsförmåga 
(spermieproduktion), MtK.  Inga konsekvensanalyser görs av denna tolkning. Trots 
avsaknaden av analyser sägs ändå att befintliga regler kan tillämpas direkt eller analogt. 
Sveriges Kvinnolobby efterfrågar en analys av vad det innebär att MtK-personer omfattas av 
samma regler som ensamstående kvinnor. Det bör framgå att de inte omfattas av assisterad 
befruktning. Om de ska ha tillgång till assisterad befruktning krävs surrogatmödraskap. Att 
inte tydligt analysera och ange konsekvenser av definitioner och förslag är undermåligt. Som 
mycket annat i delbetänkandet öppnar detta för genomgripande lagförändringar. 
 
Kritik mot Smer 
Vi ser med oro på att Statens medicinsk-etiska råd (Smer) tycks spela en så viktig roll för 
utredningen. Smer är inget objektivt, vetenskapligt organ utan utgörs av medlemmar som 
representerar politiska partier. Vissa av medlemmarna i Smer har också särskilt profilerat sig 
i de frågor som utredningen om utökade möjligheter till behandling av ofrivillig barnlöshet 
berör. Smers rapport om ofrivillig barnlöshet, som utredningen hänvisar till, har kritiserats 
för att vara allt för ensidig och politisk och borde inte kunna läggas till grund för det fortsatta 
arbetet. 



3 

 

 
Utredningen är inte tillräckligt genomarbetad medicinskt vilket också är en kritik som riktas 
mot Smer. Den har bagatelliserat såväl etiska som medicinska konsekvenser. Deras 
bristfälliga rapport får i betänkandet stå oemotsagd. Hänsyn har till exempel inte tagits till 
genetiska sjukdomar såsom ärftlig bröstcancer, Huntingdons sjukdom, Wilson sjukdom, 
samtliga mot vilka donatorer bör testas. Sammantaget har Smer gravt åsidosatt de etiska 
och medicinska konsekvenserna av såväl assisterad befruktning som surrogatmödraskap.  
 
Ensidig internationell utblick 
Att inhämta information om andra länders lagstiftning är en viktig del av en utredning. I 
delbetänkandet om ensamstående kvinnors möjlighet till assisterad befruktning (SOU 
2014:29) hänvisas, utöver de nordiska länderna, till Storbritannien. Sveriges Kvinnolobby 
anser inte att en så ensidig internationell jämförelse är tillräcklig. Storbritannien har en 
extrem lagstiftning när det kommer till området assisterad befruktning där föräldraskapet 
kan överflyttas genom så kallad ”parental order” från den kvinna som har fött barnet till en 
annan person. För att få en rättvisande bild av olika länders lösningar när det gäller 
assisterad befruktning borde fler länder lyftas fram. Nya direktiv till en ny utredning bör 
skärpa kraven på allsidig kunskapsinhämtning och belysning med åtföljande 
konsekvensanalyser av sådant som föräldraskap, lagstiftning, genetisk koppling etc.  
 

Viktiga principer som bör finnas med vid en ny fortsatt utredning 
Sveriges Kvinnolobby förutsätter att följande principer görs styrande i en ny fortsatt 
utredning: 
 

 Kvinnan som föder barnet är barnets mor.  

 Det kan aldrig vara en mänsklig rättighet att till varje pris få ett eget barn. 

 Barnets bästa (Barnkonventionen) ska gälla. 

 Människovärdesprincipen ska beaktas i alla analyser, det vill säga ingen människa får 
behandlas som enbart medel för att tillfredsställa en annan människas behov eller 
önskningar. 

 Försiktighetsprincipen ska gälla.  

 Barns rätt till sitt biologiska ursprung och genetisk koppling ska säkerställas. 

 Ett barn som tillkommit genom assisterad befruktning ska ha två föräldrar och barnet 
ska dessutom garanteras två rättsliga föräldrar vid födseln.  

 Föräldraskap ska alltid fastställas genom utredning. 

 Rätten att veta sitt ursprung gäller. 
 

Stockholm 2014-10-02 
 

Gertrud Åström   Clara Berglund 
Ordförande  Vice ordförande        Sveriges Kvinnolobby  
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