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Familjerättsliga problem vid
insemination

Av advokaten Birgitta Alexanderson, Sverige

Inledning

Inseminationsproblematiken har under senare år debatterats flitigt i Norden,
särskilt i Danmark men även i Sverige inte minst efter det att den s.k.
inseminationsutredningen i september 1983 avgivit sitt huvudbetänkande Barn
genom insemination (SOU 1983:42).

Det är emellertid inte de juridiska aspekterna som satt känslorna i svallning
utan det är framför allt de etiska och psykosociala frågorna som engagerar.
Tvistefrågan framför andra är om spermagivaren skall ha rätt till anonymitet
och barnet därigenom betas möjligheten att få kunskap om sitt ursprung.

I Sverige är icke blott den allmänna opinionen - om nu en sådan kan sägas
finnas - delad i två läger, utan även offentliga organ har svårt att enas.
Således har Socialstyrelsen inte kunnat enas i sitt remissvar på betänkandet,
utan skiljaktig mening har anförts av bland andra styrelsens ordförande
generaldirektören Barbro Westerholm med vilken tre ledamöter förenade sig.
De skiljaktiga anser att barnet skall ha rätt till kunskap om sitt ursprung.

När det gäller överläggningsämnet innebär det, i vart fall för mig, vissa
svårigheter att avgränsa detta till de rent familjerättsliga problemen vid
insemination, eftersom de juridiska lösningarna är avhängiga av inställningen
till de rättspolitiska frågorna.

Det föreligger enligt min mening följande huvudfrågor.
- Bör insemination tillåtas över huvud taget?
- Vilket intresse är det mest skydds värda - inseminationsbarnets, insemina-

tionsföräldrarnas eller givarens?
- Föreligger behov av lagstiftning?
Med utgångspunkt från angivna frågeställningar kommer de familjerättsliga

problemen att behandlas. Med viss förenkling kan sägas att dessa till en del
har haft sin motsvarighet när adoptionsinstitutet en gång skulle utformas. För
att underlätta en efterföljande diskussion, bör dock först vissa definitioner
klaras ut. Dessutom vill jag kortfattat redovisa hur frågan tidigare behandlats
och i vad mån åtgärder vidtagits för att lösa problemen kring insemination.
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Med insemination förstås i det följande införande på konstlad väg av sperma
i kvinnans slida.

Med makeinsemination avses införande på konstlad väg i kvinnans slida av
sperma från make.

Med samboinsemination avses införande på konstlad väg i kvinnans slida av
sperma från den man med vilken kvinnan lever under äktenskapsliknande
förhållande.

Med givarinsemination avses införande på konstlad väg i kvinnans slida av
sperma från en annan man än kvinnans make eller sambo.

Dessa definitioner ansluter sig i allt väsentligt till den tidigare nämnda
inseminationsutredningens, dock att den utredningen valt att beteckna sam-
boinsemination som makeinsemination.

Utanför överläggningsämnet faller således t.ex. de juridiska problem som
hänför sig till provrörsbarn liksom även de som hänför sig till s.k. surrogat-
mödrar, det senare en alltmer omfattande «industri» i USA. De konsekvenser
som exempelvis födsel genom surrogatmoder medför av etisk, moralisk,
psykologisk och juridisk karaktär är - enligt min mening - av den omfatt-
ningen att samhället inte ens borde överväga att sanktionera förfarandet.

Historisk bakgrund m.m.

Insemination på människor har förekommit i vart fall sedan mitten på
1800-talet. Det finns en uppgift om att barn fötts redan 1834 efter insemina-
tion. Läkare i USA och Frankrike har använt insemination som en behand-
lingsform alltsedan 1860-talet. I huvudsak rörde det sig om makeinsemination.
Givarinsemination har i Sverige förekommit sedan 1920-talet, dock inte i
någon större omfattning.

Ärvdabalksakkunniga framhöll i förslaget till ny föräldrabalk (SOU
1946:49) att insemination förekom i så ringa omfattning att man inte behövde
ta hänsyn till detta fåtal fall i lagstiftningen utan ansåg att eventuella tvistefrå-
gor borde kunna lösas genom rättspraxis. När det gällde givarinsemination av
gift kvinna där mannen givit sitt samtycke menade de sakkunniga för övrigt att
mannen genom sitt samtycke till konstgjord befruktning även samtyckt till att
det barn som eventuellt föddes skulle anses ha äktenskaplig börd.

De sakkunnigas överväganden accepterades inte, främst på grund av mot-
stånd från dåvarande Medicinalstyrelsen som ansåg bl.a. att både rätten att
utföra insemination och frågan om barnets börd borde regleras i lag.

En utredning tillsattes också 1947 - Inseminationskommittén. Kommitténs
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arbete resulterade i ett förslag (SOU 1953:9), som dock endast reglerade
givarinsemination på gift kvinna.

Utgångspunkten i förslaget var att gift kvinna skall få föda barn inom
äktenskapet. Makeinsemination ansågs ej behöva någon närmare lagreglering,
eftersom barnets rättsliga ställning ansågs vara densamma som om befruktning
skett på naturlig väg. Insemination fick inte äga rum utan samtycke, varvid
kommittén rekommenderade att samtyckeshandlingen skulle vara skriftlig.

Mot givaren skulle inte kunna väckas talan om faderskap till barn som avlats
med sådan sperma. Förslaget ledde emellertid inte till lagstiftning. Jag har sökt
få beskjed från justitiedepartementet om anledningen härtill, men någon förkla-
ring har ej gått att få.

Även i övriga nordiska länder är problemen kring insemination välkända.
Dock saknas även där lagstiftning på området. Danmark lär ha den mest
omfattande inseminationsverksamheten i Norden, men enligt uppgift från dan-
ska justitiedepartementet anses något behov av lagreglering inte föreligga. I
Finland analyserar en arbetsgrupp bestående av representanter för justitiemini-
steriet och socialstyrelsen förekomsten av samt praxis vid inseminationer.
Arbetsgruppen har också till uppgift att analysera behovet av lagstiftning.
Ministeriet har - i vart fall då detta referat skrivs - den uppfattningen att något
behov av lagstiftning ej torde föreligga.

I Norge pågår för närvarande ingen utredning angående behovet av lagstift-
ning men från justitiedepartementet har uppgetts att utredning om eventuell
lagstiftning övervägs. Beslut härom kommer att fattas under våren 1984.

Det är inte bara Norden som saknar lagstiftning i ämnet. Situationen är
densamma i hela Västeuropa.

Av visst intresse kan vara att frågor om insemination har behandlats i
Europarådet. Inom Kommittén för rättsligt samarbete (European Committee on
legal Cooperation (CDCJ)) utarbetades 1978 ett förslag till rekommendation i
ämnet. Denna omfattade dock endast regler vid givarinsemination. Givaren
måste ge sitt samtycke till insemination liksom även kvinnan och, om hon är
gift, mannen. Om givarinsemination ägt rum med makes samtycke, skall barnet
anses fött i äktenskapet och den äktenskapliga börden får ej bestridas enbart på
den grunden att barnet avlats genom insemination. Givaren får ej genom
faderskapsfastställelse förklaras som far till barnet. Inga processer om under-
hållsbidrag för barnet får föras mot givaren eller av givaren mot barnet.
CDCJ:s förslag antogs inte av Europarådets ministerkommitté.

Även inom Europarådets parlamentariska församling har insemihations-
frågorna debatterats. Kommittén för rättsliga frågor har 1981 gjort ett uttalande,
varvid kommittén särskilt framhöll att inseminationsbarnets intressen borde
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beaktas i första hand. Därför borde bland annat bestämmelserna göras så klara
som möjligt och dessutom borde samtycke från föräldrar och givare vara
bindande. Kommittén varnade för att inseminationen kunde göras betingad av
ekonomiska, sociala eller andra villkor, som skulle leda till diskriminering av
vissa grupper. Kommitténs slutsats var att det torde vara ogenomförbart för
Europarådet att rekommendera allmänna regler.

Fortsättningsvis avser jag att anknyta till några av huvudfrågorna och därvid
också presentera vissa synpunkter. Min problemdiskussion sker med utgångs-
punkt i svensk rätt och svenska förhållanden.

Bör insemination tillåtas?

För att belysa denna frågeställning har jag valt att inledningsvis diskutera tre
punkter. Insemination är nämligen ett ämne som är tämligen känsloladdat och
ett otal olika åsikter för och emot har redovisats. Jag tror dock att de tre
punkterna ganska väl anger en sammanfattning av de rikt varierande åsikterna
som framförts i den allmänna debatten. Jag är medveten om att man i och för
sig skulle kunna angripa frågan även från andra infallsvinklar. Men som jag
redan påpekat har jag inriktat min framställning på de mer renodlade rättsfrå-
gorna varför ytterligare uppdelningar mot bakgrund av samhälleliga eller
sociala önskemål inte får anses behövliga. De tre punkterna, som alltså i grova
drag skulle spegla de skilda uppfattningar som framförts för insemination, har
formulerats med tanke på de familjerättsliga frågor som kan uppkomma.
Förslagsvis skulle då en inledande diskussion kunna ske med utgångspunkt i
följande.
1. Kvinnor i fertil ålder bör föda barn.
2. Kvinnor i fertil ålder har rätt att föda barn.
3. Kvinnors viktigaste uppgift är att föda barn.

Vad först angår p.l anses det i det svenska samhället i och för sig önskvärt
att fler barn föds. I andra samhällen är situationen däremot den motsatta, vilket
har lett till att antalet barn där begränsas även för gifta. Frågan har alltså en
lätt västerländsk karaktär.

I Sverige ökar antalet pensionärer kraftigt och beräknas bli en mycket
betungande grupp för den yrkesverksamma delen av befolkningen medan
antalet barn minskar. Allt färre skall betala för allt fler.

Inför de rent samhällsekonomiska perspektiven borde man således i Sverige
vara intresserad av att stödja förslag som leder till höjning av befolkningstalet,
exempelvis insemination. För att från den utgångspunkten nå ett så gott
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resultat som möjligt får man avstå från regler som kan verka hindrande. En
fråga blir då det totala anonymitetsskyddet för givare. Att döma av hittills
kända förhållanden verkar det nämligen som om ett sådant skydd skulle vara
en förutsättning för att få fram givare i större omfattning.

Om man skulle ansluta sig till uppfattningen i p.l uppkommer således ett
svårbemästrat problem. Skulle det nämligen anses angeluget att kvinnor föder
barn torde för många insemination vara den kanske enda lösningen. Ett väl
fungerande inseminationsförfärande skulle då vara nödvändigt. För att åstad-
komma detta torde ett anonymitetsskydd för givaren vara en förutsättning.
Barnets rätt att känna sitt ursprung, liksom dess rätt till två föräldrar är då
intressen som skulle få vika. Hur stämmer då detta med svenska förhållanden?

I den svenska regeringsformen (RF) 1 kap. 2§ betonas att den enskilda
individens personliga välfärd skall vara ett grundläggande mål för de offentliga
organen, som bl.a. har att verka för social omsorg och trygghet och en god
levnadsmiljö. Detta anges också i vår nya sociallagstiftning. Ur dessa regelsy-
stem torde snarast kunna utläsas att barnets intressen skulle gå före givares i
förevarande fall.

Även den lagstiftning som reglerar familjerättsliga förhållanden får antas
bygga på att barn har rätt till två föräldrar, att barn har rätt till kännedom om
sitt ursprung. Bördsreglerna i föräldrabalken (FB) liksom arvsbestämmelserna
kan sägas peka i denna riktning. Det hittills förda resonemanget talar således
mot att en framtida lagstiftning skulle kunna byggas upp enligt tankarna i p . l .
Inte heller torde paralleller kunna dras med annan lagstiftning. Det torde inte
finnas några regler överhuvudtaget som grundar skyldighet för kvinnor att föda
barn. Situationen är i stället den motsatta. Rätt att förebygga graviditet genom
preventiva åtgärder är exempel härpå. Steriliseringsbestämmelserna ger kvinna
i åldern 18-25 år rätt till sterilisering under vissa givna förutsättningar och
därefter rätt till fri sterilisering. Vidare har kvinna rätt att avbryta påbörjat
havandeskap under de första 12 veckorna av havandeskapet under förutsättning
att ingreppet inte medför allvarlig skada för hennes liv och hälsa. Upp till
18:de havandeskapsveckan har kvinnan i princip rätt till abort efter viss
utredning. För tiden därefter skall Socialstyrelsen ge sitt medgivande. Någon
skyldighet vare sig juridiskt eller moraliskt till fortplantning föreligger således
inte.

Tankarna i p.2 är däremot enligt min mening sådana att de skulle kunna
utgöra en mer realistisk utgångspunkt för nya regler. Bortsett från vissa mer
udda fall har en kvinna rätt att föda barn. Samhället bestraffar dock samlag med
eget barn och dess avkomling liksom det straffar samlag mellan helsyskon,
vilket innebär i vart fall indirekt en inskränkning i rätten att föda barn.
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Beträffande p.3 kan sägas att barnafödandet ostridigt är en viktig del av
många kvinnors liv. Emellertid varierar uppfattningarna från tid till annan.
Från att ha tidigare ansetts som kvinnans centrala uppgift är den i vårt
samhälle en bland många andra. Den ökade förvärvsverksamheten bland gifta
kvinnor har bland annat medfört att kvinnors intressen och uppgifter från att
tidigare ha koncentrerats till hemmet nu i stor utsträckning ligger utanför
detsamma. Även andra faktorer påverkar. Många unga människor avstår
medvetet från att skaffa barn med hänsyn till en oviss framtid för kommande
generationer.

Jag är medveten om att en del av de problem som nu redovisats kan synas
väl tillspetsade. Någon kan därför också göra den reflektionen att adoption
alltid kan vara ett alternativ. Så är naturligtvis fallet, men det förändrar ju inte
bilden. Det problem vi skall diskutera rör frågan om just insemination skall
tillåtas och i så fall hur reglerna därom bör vara utformade.

Jag återkommer då till den inledningsvis ställda frågan om insemination bör
tillåtas. De frågor och problem som jag tidigare pekat på ger naturligtvis inget
entydigt underlag som svar på den frågan. Enligt min mening ger de dock en
bild av olika problem vilka, beroende på hur allvarliga de bedöms vara, kan
tala för eller emot att över huvud taget införa ett nytt rättsligt institut på
familjerättens område. Det är inte heller säkert att rätta svaret är ett ja eller ett
nej. Mellanlösningar kan finnas. Jag tar nu upp olika typer av insemination
och redogör i anslutning till ett vart av dem för vissa juridiska problem.

Vad först gäller makeinsemination, är svaret tämligen givet. Det ligger inga
etiska problem inneslutna i denna. Två makar som av olika skäl ofrivilligt är
barnlösa bör givetvis få lösa detta problem med insemination. Reglerna i FB är
redan nu i princip tillämpliga för att säkra barnets börd. Vissa kompletteringar
är dock nödvändiga. I FB 1 kap. 1§ stadgas att om modern är gift vid ett barns
födelse skall mannen i äktenskapet anses som barnets far. Detsamma gäller om
modern är änka och barnet föds inom sådan tid efter mannens död att det kan
vara avlat dessförinnan.

Rätten kan dock förklara att mannen i äktenskapet inte är far till barnet.
Ingen av de i lagrummet angivna förutsättningarna är uppfyllda om insemina-
tionsbarnet föds medan föräldrarna är gifta. Mannen kan således inte vinna
förklaring att han inte är barnets far.

Situationen är dock annorlunda om föräldrarna hunnit skiljas innan barnet är
fött. Faderskapet måste då fastställas genom erkännande eller dom. För
erkännande krävs att detta skall vara skriftligt, bevittnat av två personer och
godkänt av socialnämnden och av modern eller särskild förordnad förmyndare.
Är barnet myndigt skall erkännandet godkännas av barnet självt.
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Den situationen kan emellertid inträffa att efter en skilsmässa mannen vägrar
erkänna faderskapet. I så fall måste talan föras om fastställelse av detta. Rätten
kan enligt FB 1 kap. 5§ förklara en man vara far om det är utrett, att han haft
samlag med barnets mor under tid då barnet kan vara avlat och det med hänsyn
till samtliga omständigheter är sannolikt att barnet avlats av honom. Eftersom
det vid insemination även när det gäller makeinsemination inte i lagens mening
kan utredas att barnet avlats vid samlag mellan makarna innebär de nuvarande
bestämmelserna att faderskapet ej kan fastställas. En komplettering av lagstift-
ningen måste således ske för att undvika denna situation. Dessutom bör enligt
min uppfattning även krav ställas på skriftligt, bevittnat samtycke till insemi-
nation av båda makarna.

Ett krav på uttryckligt samtycke kan tyckas vara en överloppsgärning,
eftersom det så att säga ligger i sakens natur att parterna har givit sitt samtycke
genom att de ställer upp till behandling. Min erfarenhet av familjerättsliga
konflikter gör emellertid att man även vid makeinsemination så långt det går
bör undvika eventuella efterföljande diskussioner om tvång, förledande, på-
tryckning m.m. Skulle dessutom lagstiftaren tillåta användning av fryst sperma
är det nödvändigt att det föreligger ett samtycke. Samtycket bör också vara
tidsbegränsat, förenat med rätt till återkallelse intill dess inseminationsförfa-
randet givit resultat. Genom att kräva skriftligt samtycke undviker man i
möjligaste mån att makeinsemination utförs av misstag. Skulle ändå ett sådant
misstag äga rum sedan samtyckestiden gått till ända eller på grund av att en
återkallelse förkommit uppkommer frågan om barnets rättsliga ställning. Kan
det inte styrkas att kvinnan haft samlag med annan man under tid då barnet
kan vara avlat, anses mannen vara biologisk far till barnet. Skall mannen
också rättsligt bindas till faderskapet? Inseminationsutredningen besvarar den
frågan jakande och jämför med den situationen att kvinnan sanningslöst
uppgivit att hon använt preventivmedel. Blir hon gravid får mannen stå för
faderskapet. Det är enligt min mening den enda försvarbara inställningen. Ett
barn får - som jag ser det - inte rättsligt göras faderslöst, vilket skulle bli
resultatet med den motsatta inställningen.

Fryst sperma vid insemination är - i och för sig - ett självständigt problem
inte bara av etisk karaktär utan här tillkommer en del extra juridiska kompli-
kationer inte minst på arvssidan. Kort kan sägas att det torde innebära vissa
svårigheter att genomföra i vart fall givarinsemination om man inte också
tillåter att fryst sperma kommer till användning. När det gäller makeinsemina-
tion kan användning av fryst sperma vara aktuell om det föreligger risk för
försämring av mannens celler t.ex. på grund av sjukdom. Om skriftligt
samtycke även här krävs av parterna enligt den ovan skisserade lösningen

Jurist - 2
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motverkar detta felaktigheter och misstag. Detta samtycke bör emellertid vara
utformat så att mannens spermier inte får användas efter hans död. Tekniskt
kunde det annars vara fullt möjligt att ett barn föds faderlöst. Föräldrabalkens
nuvarande regler om fastställande av faderskap torde bland annat innebära att
domstol ej kan fastställa faderskap till barn som avlats efter den uppgivne
faderns död. Ej heller kan någon - enligt huvudregeln - ta arv som inte lever
vid arvlåtarens död eller avlats före arvlåtarens död och sedermera föds vid liv
(AB 1 kap. 1§). Ett barn som avlats med fryst sperma från den avlidne
mannen skulle således förutom att det berövas en fader också berövas de
juridiska rättigheter som tillkommer barn i äktenskap. Vissa psykologiska skäl
skulle kunna tala för möjligheten att i vissa fall tillåta användning av fryst
sperma efter avliden man - inseminationsförfarandet kan ha påbörjats när
mannen hastigt avlider är en situation - eller inseminationen har inte hunnit
påbörjas men parterna har haft en stark önskan att fullfölja äktenskapet med ett
barn och vidtagit samtliga förberedelser då mannen hastigt avlider. Dessa skäl
uppväger dock inte nackdelarna av att barnet föds faderslöst. Mot detta
resonemang kan givetvis invändas att barn aldrig kan garanteras en far, men
enligt min uppfattning bör samhället i vart fall inte medvetet medverka till att
barn föds faderslösa oavsett möjligheten att genom ändrad lagstiftning tillför-
säkra barnet samma juridiska rättigheter som barn födda i äktenskapet.

Förutsättning för tillstånd till makeinsemination bör därför vara att mannen
är i livet.

Svaret blir alltså att makeinsemination bör tillåtas. De problem en sådan
skulle föra med sig torde tämligen enkelt kunna bemästras.

Jag övergår nu till den närliggande frågan om samboinsemination. Insemi-
nation mellan sambor innehåller i likhet med makeinsemination inga problem
av etisk karaktär. Parets ofrivilliga barnlöshet avhjälps på medicinsk väg
genom insemination.

Antalet män och kvinnor som lever tillsammans under s.k. äktenskapslik-
nande förhållanden har ökat under årens lopp. En sociologisk undersökning
om detta publicerades i SOU 1978:55 av familjelagssakkuniga. Det framgår av
denna att det blivit allt vanligare att sammanbo längre eller kortare tid innan
man gifter sig. I flertalet fall var det inte fråga om något reflekterat val - «det
bara blev så». Enligt familjelagssakkunniga beräknades den ogifta andelen
sammanboende till 20%.

Vid insemination på ogift kvinna med sperma från hennes sambo är
rättsläget oklart. Om kvinnans sambo erkänner faderskapet och föräldrabalkens
formföreskrifter iakttagas uppstår inga särskilda problem (FB 1 kap. 4§).

Om sambon däremot av någon anledning vägrar erkänna faderskapet måste



Familjerättsliga problem vid insemination 19

talan - såsom är fallet när parterna är skilda vid barnets födelse och den
frånskilde mannen ej erkänner barnet som sitt - föras inför domstol. Det mest
sannolika är då att domstolen ej kan förklara sambon som far, även om
utredningen skulle visa att barnet avlats av denne eftersom det enligt nu
gällande lag måste vara utrett att barnet avlats genom samlag. Skulle sambon
avlida innan inseminationsbarnet är fött saknas de skyddsregler som återfinns i
FB 1 kap. 1§, vilka innebär att mannen i äktenskapet anses som far om barnet
föds inom sådan tid efter mannens död att det kan vara avlat dessförinnan och
situationen blir då densamma som i nyssnämnda fall.

Samboinsemination bör i likhet med makein semination tillåtas utan in-
skränkningar eftersom inseminationen där kan ses som en medicinsk teknisk
åtgärd att avhjälpa barnlöshet. Emellertid måste lagreglerna kompletteras till
skydd för barnets rätt. Det kan vidare ifrågasättas om inte samboparet bör vara
skyldigt att styrka varaktigheten i förbindelsen. Situationen får inte bli sådan
att det i själva verket är fråga om givarinsemination på ogift kvinna. Givetvis
kan ett krav på varaktighet vålla vanskligheter i praktiken. Hur lång tid skall
krävas osv.? Mot mitt resonemang kan också anföras den kritiken att det inte
är särskilt troligt att en man påtar sig det juridiska ansvaret för ett barn, som
han egentligen inte önskar.

I likhet med vad jag anfört vid makeinsemination bör skriftligt samtycke
utformat på det sätt, som förslagits tidigare, alltid föreligga även vid samboin-
semination.

Vid givarinsemination är förhållandena helt annorlunda än i de tidigare
fallen. Här är det svårare att ge ett svar eftersom olika intressen ställs mer på
sin spets. Vilket intresse är det mest skyddsvärda; inseminationsbarnets,
inseminationsföräldrarnas, givarens? Har ett barn rätt till två biologiska för-
äldrar och att alltså veta sitt ursprung? Dessa frågor tar jag nu upp i följande
avsnitt.

Barnets intresse mest skyddsvärt

Genom lagstiftning kan givetvis inte barn garanteras två verkliga föräldrar.
Kvinna kan inte hindras från att skaffa ett biologiskt barn utan att vara gift
eller samboende. Inte heller kan rätten till äktenskapsskillnad inskränkas. Barn
kan bli faderlösa efter ett dödsfall. Ensamstående tillåts adoptera. Psykologisk
erfarenhet synes dock tala för att barn i vårt samhälle torde vara bäst betjänta
av att ha två föräldrar. Därför måste samhället skapa ett regelsystem som ger
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så litet utrymme som möjligt för att barn redan från födelsen betas rätten till
den ena föräldern. Möjligen kan någon av mitt resonemang få den uppfatt-
ningen att jag är negativ till enföräldersadoption. Så är inte fallet även om min
principiella inställning är att det även vid adoption är mest gynnsamt med två
föräldrar. Adoptivbarnet har emellertid från början två biologiska föräldrar och
kan oftast erhålla vetskap om vilka dessa är. Dessutom och det är den
viktigaste skillnaden; i adoptionsfallet är barnet redan fött.

Barnlöshet kan vara frivillig eller ofrivillig. Frivillig barnlöshet torde vara
vanligare nu än tidigare. Något statistiskt material som stöder denna uppfatt-
ning kan jag inte hänvisa till. Det är slutsatser jag dragit av samtal med
klienter och av den allmänna debatten .Rädslan för framtiden är hos unga
människor en realitet. Den uppfattningen att det är mer angeläget att redan
existerande barn som saknar hem och föräldrar tas om hand än att ytterligare
barn föds framförs inte sällan. Jämförelsevis är naturligtvis den ofrivilliga
barnlösheten ett betydligt större problem. Sådana barnlösa par som vill lösa sitt
problem har förutom insemination i huvudsak två vägar att gå, nämligen att
adoptera ett barn eller att ta ett fosterbarn.

Vid adoption har en organiserad verksamhet byggts upp genom samhällets
försorg. Lagregler och normer har fastställts för att i möjligaste mån skydda
barnets intresse. Vid adoption utgår man från barnets intresse, dess behov och
rätt. Ingen adoption får komma till stånd som inte gagnar barnet. De blivande
föräldrarna granskas och förbereds på vad det innebär att vara adoptivförälder.
De uppmanas bland annat att så tidigt som möjligt berätta för barnet om
adoptionen. Det anses allmänt numera att det är viktigt för adoptivbarnet att få
veta sitt ursprung så tidigt som möjligt. Barnet har också rätt att via myndig-
hetsregister få uppgifter om sina biologiska föräldrar.

När det gäller fosterföräldraskapet är även detta omgärdat av bestämmelser.
Blivande fosterföräldrar granskas av vederbörande socialnämnd som noggrant
skall undersöka det blivande fosterhemmet och genom samtal med fosterför-
äldrarna och fortlöpande kontroller se till att fosterföräldrarna tillgodoser
barnets intresse. Inom denna verksamhet anses det centralt att barnen kan
behålla kunskap om sitt ursprung. Från och med den 1 juli 1983 har
fosterföräldrarna möjlighet att under vissa speciella omständigheter erhålla den
juridiska vårdnaden om fosterbarnet om det är bäst för barnet. Denna möjlig-
het innebär dock inte att barnets biologiska föräldrar därmed skall suddas ut.
Barnets rätt tillmäts i den pågående lagstiftningen allt större betydelse och en
talerätt för barnet i frågor som rör barnets person övervägs också. I fråga som
rör omhändertagande av barn har barnet rätt till eget biträde att tillvarata dess
intressen. Den pågående utredningen om Barnens rätt (Ju 77:08) har enligt
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direktiven till uppgift att undersöka i vilka fall och på vilka sätt barns intressen
och behov bör tillgodoses bättre än för närvarande.

När det gäller inseminationsbarnet har samhället hittills valt att enbart
tillgodose det barnlösa parets intressen. Vid make- och samboinsemination blir
inseminationsbarnet parets biologiska barn och enbart smärre juridiska relativt
lättlösta problem kvarstår. Vid givarinsemination är däremot situationen helt
annorlunda. Det barn som föds är biologiskt endast moderns och en anonym
givares. Någon forskning av betydelse angående inseminationsbarnens önskan
att få reda på sitt ursprung finns inte. Inte heller finns någon forskning
utvisande inseminationsfaderns psykologiska reaktioner. Vid adoption är för-
äldrarna jämställda. Vid givarinsemination har kvinnan otvivelaktigt ett över-
läge. De flesta forskare som sysslar med adoptioner tycks vara ense om att det
är viktigt att adoptivbarnet får kunskap om sitt ursprung. Adoptionscentrum -
den institution som i Sverige förmedlar de flesta adoptioner - anser det viktigt
att barnet får vetskap om adoptionen och att uppgifter bevaras som gör det
möjligt för barnet att självt få kunskap om sitt ursprung. Eftersom forskning
angående inseminationsbarnets önskan att få veta sitt ursprung saknas måste
man använda kunskaper från närliggande områden - såsom adoptivbarns
önskan, u.a. barns önskan - liksom även vanligt sunt förnuft och egna
erfarenheter. De flesta människor vill veta varifrån de kommer, vilka arvsan-
lag de kan ha, vill veta vilka fakta livet baserar sig på. De flesta vill känna
trygghet och förankring i kunskapen om sig själva. Någon bärande invändning
mot att inseminationsbarnet skall ha rätt till kunskap om sitt ursprung finns
inte. För mig är det en självklarhet att - om givarinseminationen överhuvudta-
get skall tillåtas - barnet, vars existens det handlar om, skall ha rätt att på ett
tidigt stadium få veta att det är ett inseminationsbarn. Det skall också ha rätt
att veta vem den biologiske fadern är. Därav följer att alla upplysningar om
den biologiske fadern måste dokumenteras och sparas. Givarens eventuella
intresse av att vara anonym får inte gå före barnets rätt även om detta skulle
leda till svårigheter att få fram givare.

Även inseminatonsföräldrarna måste ha uppgifter om givaren för att så
tidigt som möjligt kunna informera barnet om dess ursprung. Det har framförts
i den allmänna debatten att inseminationsföräldrarna har ett självständigt
intresse av att givaren är anonym. Något bärande skäl härför har enligt min
uppfattning ej presenterats. Inte enbart psykologiska skäl gör att ett insemina-
tionsbarn skall ha rätt att känna sitt ursprung. Det vuxna inseminationsbarnet
måste få veta - om det är en kvinna - att hon inte riskerar att få barn med sin
egen far eller någon annan biologisk anhörig. Detta problem är givetvis inte av
större omfattning men en sådan risk skall överhuvudtaget inte behöva finnas.
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Frågan om vilket intresse som är det mest skyddsvärda vid givarinsemina-
tion är viktig och besvarandet en förutsättning för hur institutet skall utformas.
Den centrala frågan är emellertid: om givarinsemination överhuvudtaget tillå-
tas?

Givarinsemination inger mig en stark olust. Massmedia har senaste året
förmedlat uppgifter från USA om spermabanker som används i syfte att skapa
vissa typer av barn; musikaliska, intelligenta etc. Ingen torde undgå att göra
jämförelser med vad som förekom i Tredje riket. Man måste fråga sig om vi
verkligen vill ha ett samhälle där man kan beställa ett barn precis som man
köper en vara. Perspektiven är hisnande. För mig strider givarinsemination
mot livets grundläggande principer och min rent personliga uppfattning är att
den inte bör tillåtas. Bortsett från denna subjektiva uppfattning saknar vi i dag
på det hela kunskaper om inseminationsbarns förhållanden och problem. Kan
det mot den bakgrunden ändå anses befogat att tillåta givarinsemination?

Tyvärr måste nog den frågan besvaras jakande. Om i dag ett förbud infördes
mot givarinsemination föreligger nämligen stor risk för kringgående. Vissa
kvinnor skulle ändå skaffa barn på detta sätt, exempelvis i utlandet. Situatio-
nen från tiden innan rätten till abort infördes - med s.k. Polen- eller
Englandsresor - är exempel på en likartad problematik.

Verksamheten måste därför regleras genom lagstiftning både vad gäller dess
utformning och de rättsliga konsekvenserna. Jag har i tidigare sammanhang
hänvisat till vad som gäller vid adoptionsförfarande. En blivande lagstiftning
bör så vitt möjligt anpassas till de regler som gäller vid adoption. Det gäller
såväl utredningsförfarande som rättslig handläggning i övrigt. Allmän domstol
skall ge tillstånd efter samma noggranna prövning som gäller adoptioner. Om
adoptionsinstitutet i sin helhet skulle tas till förebild vid utformningen av
lagstiftning angående givarinsemination får det bland annat till följd att ogift
kvinna som fyllt 25 år får rätt till givarinsemination. Mot bakgrund av min
tidigare redovisade inställning - att samhället inte bör medverka till regler som
innebär att barn föds faderlösa - anser jag att ensamstående kvinnor inte bör få
rätt till givarinsemination och inte heller kvinnor som lever i ett lesbiskt
förhållande.

På adoptionsområdet gäller olika bestämmelser beronde på om föräldrarna
är gifta med varandra eller inte. Andra än makar får ej adoptera tillsammans.
Trots att sammanboende utan äktenskap är en vanlig företeelse i Sverige anser
jag det mycket tveksamt om dessa skall ha tillgång till givarinsemination. Min
erfarenhet som familjerättsadvokat är att samboförhållanden är av mycket
skiftande karaktär, att parterna sinsemellan bedömer varaktigheten och stabili-
teten helt olika. Vidare är mitt allmänna intryck att antalet särboendes fasta
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relationer har ökat väsentligt under de senaste åren, vilket gör att kravet på
sammanboende under äktenskapsliknande förhållande blir svårt att upprätthål-
la. Det kan visserligen sägas att lagstiftningen anpassat sig efter det ökade
antalet sammanboende och på allt fler områden likställer dessa med gifta.
Ändå är detta enligt min uppfattning inte skäl nog att andra regler skall gälla
vid givarinsemination än vid adoption.

Oavsett vilken inställning man än må ha krävs lagstiftning till skydd för
barnets rätt såväl om föräldrarna är gifta som om de är ogifta sammanboende
när barnet föds.

Det rättsliga skyddet för ett barn som föds efter givarinsemination är svagt.
Enligt svensk rätt gäller den s.k. faderskapspresumtionen, dvs mannen i

äktenskapet anses i princip som barnets far om modern är gift vid barnets
födelse. Rätten kan emellertid förklara att mannen i äktenskapet ej är fader till
barnet om, 1) det är utrett att modern har haft samlag med annan än mannen
under tid då barnet kan vara avlat och det med hänsyn till samtliga omständig-
heter är sannolikt att barnet har avlats av den andre, 2) det på grund av barnets
arvsanlag eller annan särskild omständighet kan hållas för visst att mannen ej
är barnets fader, eller 3) barnet har avlats före äktenskap eller under det att
makarna levat åtskilda och det ej är sannolikt att makarna haft samlag med
varandra under tid då barnet kan vara avlat (FB 1 kap. 2§).

Fadern kan utan begränsning i tiden hos domstol begära att få förklaring att
han ej är far till barnet. Detta har Högsta domstolen förklarat i ett uppmärk-
sammat rättsfall - NJA 1983 s. 320. Parterna i målet ingick äktenskap 1970.
1979 föddes ett barn i äktenskapet efter givarinsemination. 1981 dömdes till
äktenskapsskillnad. Mannen yrkade sedermera att domstolen skulle förklara
honom ej vara far till barnet under åberopande av FB 1 kap. 2 § 1 st. 2,
nämligen att «det på grund av arvsanlag eller annan särskild omständighet kan
hållas för visst att han ej är barnets far». Tingsrätten fann att mannen på grund
av bristande samtycke inte kunde anses som rättslig far. Hovrätten fastställde
tingsrättens domslut med en något annorlunda motivering och domen får
troligen tolkas så att oavsett om samtycke förelegat eller ej måste talan bifallas
med hänsyn till avfattningen av FB 1 kap. 2 §. Högsta domstolen fastställde
hovrättens domslut och uttalade entydigt att samtycke saknade betydelse för
bedömningen samt att negativ bördstalan skall bifallas när det kan hållas för
visst att mannen ej är barnets far.

Domen innebär att inseminationsbarn födda i äktenskap efter 1976 - vid den
tiden ändrades nämligen det aktuella lagrummet - på detta sätt kan förlora sin
far. För barn som är födda dessförinnan torde risken för detta vara relativt
liten. Den tidigare lagstiftningen innebar nämligen att en man som hade
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vetskap om att hustrun haft samlag med annan man under tid då barnet kunde
vara avlat och efter barnets födelse erkänt barnet som sitt, inte fick föra talan
om barnets äktenskapliga börd. Barnet förlorar sålunda sin juridska far och kan
själv inte vända sig mot givaren ens om det vet vem denne är. Enligt den
tidigare redovisade lagbestämmelsen måste det nämligen vara utrett att mannen
mot vilken talan förs skall ha haft samlag med barnets mor vid tidpunkten för
befruktningen.

Denna brist i lagstiftningen måste givetvis undanröjas om givarinsemination
tillåts. En förutsättning för givarinsemination i äktenskapet måste vara att
mannen klart uttrycker sitt samtycke liksom även hustrun. Samtycket skall
vara utformat på sätt som jag föreslagit vid makeinsemination. Samtyckets
rättsföljd blir då att mannen anses som barnets rättsliga far och alltså avskärs
från talerätt på den grunden att barnet tillkommit genom insemination. Man-
nens talerätt i övrigt bör kvarstå på samma sätt som nu gäller. Skulle det
således bli klarlagt att kvinnan haft samlag med annan man under den tid
insemination pågår skall mannen liksom hans arvingar kunna föra talan om
faderskapet. Om det i faderskapsmålet fastställs att barnet tillkommit genom
givarinseminationen blir mannen som samtyckt till inseminationen att anse
som fader. Skulle det däremot visa sig att den man med vilken kvinnan haft
samlag är biologisk far bör givetvis denne bli rättsligt bunden till faderskapet.
Även barnet bör i likhet med vad nu gäller ha rätt att väcka talan mot
mannen eller om han är död hans arvingar rörande faderskapet.

Beträffande givarinsemination på ogift sammanboende kvinna har jag tidi-
gare redovisat min uppfattning att, i likhet med vad som gäller för adoption,
andra än makar ej bör ges tillstånd till givarinsemination. Inseminationsutred-
ningen däremot anser att någon skillnad mellan samboende och gifta inte bör
göras. För samboende föreslås att det skall föreligga äktenskapsliknande
förhållanden. Enligt nuvarande lagstiftning är rättsskyddet för inseminations-
barnet i samboendeförhållande svagare än för inseminationsbarnet i äktenskap.
Där faderskapspresumtion inte gäller skall faderskapet fastställas genom er-
kännande eller dom. Erkännande skall som tidigare beskrivits ske skriftligt,
vara bevittnat av två personer och godkännas av socialnämnden respektive
barnet självt om det uppnått myndig ålder. Socialnämnden får lämna sitt
godkännande endast om det kan antas att mannen i fråga är barnets far. Rätten
kan förklara ett faderskapserkännande sakna verkan om det senare skulle visas
att den som lämnat erkännandet inte är far. Om faderskapet skall fastställas
genom dom krävs utredning om att samlag ägt rum vid tiden som barnet kan
vara avlat och det med hänsyn till samtliga omständigheter är sannolikt att
barnet avlats av mannen i fråga. Barn som i samboendeförhållande tillkommit
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genom givarinsemination torde bli faderlösa utan nya regler.
En klar och tydlig viljeyttring bör föreligga från mannens sida och samtyc-

ket skall vara utformat på sätt föreslagits tidigare. Även kvinnan skall således
formellt ge sitt samtycke.

Rättsföljden av det lämnade samtycket innebär att mannen blir rättsligt
bunden vid det barn som föds genom givarinsemination. Givarinseminationen
blir då att likställa med befruktning vid samlag och mannen bör genom
erkännande kunna få faderskapet fastställt. Som en följd av detta synsätt bör
mannen inte ha möjlighet att sedermera föra talan om att faderskapserkännan-
det skulle sakna verkan.

Om mannen av något skäl vägrar erkänna faderskapet trots samtycket - den
situationen kan inträffa exempelvis om han misstänker att kvinnan haft samlag
med annan man under inseminationsperioden - kan som tidigare framhållits
enligt nuvarande lagstiftning faderskapet inte fastställas genom dom. Givetvis
bör i likhet med vad som föreslagits beträffande den gifte mannen även
mannen i samboförhållanden kunna få faderskapsfrågan prövad. Visas det
emellertid att barnet avlats genom givarinsemination med erforderligt samtyc-
ke från kvinnans sambo, skall domstolen förklara sambon som fader.

Inseminationsbarnet likställt med andra barn

Av det föregående resonemanget framgår att jag anser att barnet har rätt till
kunskap om sitt ursprung men att det samtidigt måste garanteras en rättslig
ställning i förhållande till inseminationsföräldrarna. Inseminationsbarnet skall
likställas med andra barn i familjerättsligt hänseende. Detta bör liksom
beträffande adoption gälla även annan lagstiftning än den familjerättsliga.

Genom lag 1971:80 infördes en allmän lagregel om adoptions rättsverkan.
Föredragande statsråd hänvisade i sin föredragning bland annat till att en
allmän likställighetsprincip hade en stark förankring i det allmänna rättsmed-
vetandet. Likställighetsregeln gäller emellertid inte om annat följer av särskild
föreskrift eller av rättsförhållandets natur. Denna sistnämnda bestämmelse
skall i dess egenskap av undantagsregel tolkas restriktivt, vilket framhölls av
föredraganden som också underströk att de enda fall då rättsförhållandets natur
kan motivera avvikelse från huvudregeln är sådana där de rent biologiska
banden är avgörande, under det att den sociala samhörigheten inte skall
tillmätas betydelse. Reglerna om äktenskapshinder på grund av släktskap och
om straff för otukt med avkomling eller syskon nämndes som exempel. En
motsvarande regel bör rimligtvis också gälla vid givarinsemination.
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Inseminationsbarnet och givaren

Mitt förslag till hur reglerna för givarinsemination bör utformas innebär
bland annat att barnet i rättsligt hänseende skall betraktas som inseminations-
parets gemensamma. Givarens uppgift blir enbart att bidra med sperma. Den
situationen kan emellertid inträffa att kvinnan utan erforderligt samtycke fått
tillgång till insemination. Mannen respektive sambon kan då inte mot sin vilja
rättsligen bindas till barnet. Inga juridiska hinder föreligger för givaren att
erkänna barnet som sitt. Att så skulle ske förefaller inte särskilt troligt. Är
det rimligt att barnet i den situationen inte skall ha möjlighet att föra talan mot
givaren? Om givarinsemination skall få förekomma torde det vara helt oreali-
stiskt att barnet i den situation som nu beskrivits skulle få talerätt mot givaren.
Här måste tyvärr barnets intresse vika för givarens rätt at inte bli juridiskt bunden.

Avslutning

Inledningsvis angav jag några frågeställningar såsom varande centrala för
behandlingen av överläggningsämnet. Jag är väl medveten om att ämnet kan
angripas på annat sätt, att jag inte behandlat alla juridiska problem och jag gör
inte heller anspråk på att ha åstadkommit någon heltäckande inventering. Till
en del kan det förklaras av att jag är advokat och inte rättsvetenskapsman och
givetvis också av att min inställning till hur frågan om givarinsemination skall
lösas är den att nya regler bör utformas med adoptionsinstitutet som förebild.
Min grundläggande uppfattning att barnets rättigheter måste tillgodoses fram-
för andras har varit avgörande för mina förslag till lösningar. Jag vet att detta
synsätt innebär att jag förespråkar en lagstiftning som medför vissa frihets-
inskränkningar och ett utökat kontrollsystem. Men för mig är lagstiftning
bl.a. ett medel att skydda svaga och otrygga.
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Förkortningar och källor
GB = giftermålsbalken
FB = föräldrabalken
NJA = Nytt Juridiskt Arkiv
RF = Regeringsformen
SOU = Statens Offentliga utredningar
ÄB = Ärvdabalken
I referatet saknas hänvisning till källor.
Det material jag använt är i huvudsak lagkommentarer och förarbeten.
Av särskild betydelse har varit f.d. Justitierådet Walins Kommentar till föräldrabalken
(1979) och Inseminationsutredningens betänkande Barn Genom Insemination SOU
1983:42.
Därutöver har av betydelse varit Professor Ulla Jacobssons Ett barns rättigheter (1978)
samt tidningsartiklar i ämnet.


