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Remissvar:  Assisterad befruktning för ensamstående kvinnor, 

SOU 2014:29 

 

Svenska Psykiatriska Föreningen, SPF, tackar för möjligheten att yttra oss över rubricerade 

remiss. 

 

Utredningens övergripande uppdrag är att överväga olika sätt att utöka möjligheterna för 

ofrivilligt barnlösa att kunna bli föräldrar. I uppdraget ingår att  

 lämna förslag som ger ensamstående kvinnor en möjlighet till assisterad befruktning i 

motsvarande utsträckning som gifta par och sambor, … 

 

Utredningen betraktar det som en given förutsättning i deras arbete, att möjligheten till 

assisterad befruktning för ensamstående ska införas och avstår ifrån att överväga om 

ensamstående ska ges en möjlighet till assisterad befruktning. 

 

SPF anser att utredningen är noggrann genomförd. Utredningens förslag på lagändringen 

verkar rimlig utifrån förutsättningarna utredningsutskottet har fått.  

 

Det är dock anmärkningsvärt att sakkunniga i utredningen inte har fått uppdraget att ta 

ställning till om det är att rekommendera att ensamstående kvinnor ges en möjlighet till 

assisterad befruktning i motsvarande utsträckning som gifta par och sambor. Beslutet att ge 

uppdrag till lagändringen är alltså ett politiskt beslut som inte grundar sig på en utredning av 

sakkunniga.  

 

SPF ställer sig undrande till varför det särskilda yttrandet av Jenny Munkelt, S. 193 står som 

bihang till den egentliga utredningen. Munkelt saknar djupare belysning av konsekvenserna 

på kort och lång sikt för barnet ur ett barnrättsperspektiv, som enligt hennes uppfattning borde 

ha föregått utredningens uppdrag. Dessa synpunkter skulle ha sin naturliga plats i kapitlet 9, 

konsekvenser, även om inte alla sakkunniga i utredningen står bakom hennes yttrande.  

I delbetänkandet står vidare angivet att det ska vara möjligt att fastställa faderskapet för en 

spermiegivare om modern eller det myndiga barnet eller spermiegivaren är överens om det. 

Detta innebär att spermiegivaren då blir barnets rättsliga far. Sannolikt kommer detta att bli 

sällsynt men det skulle kunna bli svåröverblickbara konsekvenser då ”barnet” får en rättslig 

far i mogen ålder. 
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