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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

Att vara ofrivilligt barnlös innebär att en person eller ett par har en önskan att bilda 

familj men av olika anledningar inte har möjlighet att på naturlig väg avla ett barn. 

Oförmågan att få barn kan exempelvis bero på infertilitet hos mannen eller kvinnan, 

homosexualitet, att personen i fråga är ensamstående eller att ett par har svårigheter 

att genomföra ett samlag.1 Att lida av ofrivillig barnlöshet kan ha mycket negativa 

inverkningar på personen eller paret i fråga. Det kan innebära påfrestningar på 

förhållandet och leda till känslor av otillräcklighet och nedstämdhet över att inte kunna 

föra sina gener vidare.2 

Det finns i huvudsak två tillvägagångssätt för att i Sverige på lagligt vis komma till rätta 

med problemet och övervinna ofrivillig barnlöshet. Dels kan man välja att adoptera ett 

barn, vanligtvis från ett annat land, dels kan man vända sig till sjukvården för att få 

behandling med assisterad befruktning. Alla kan dock inte räkna med att ges rätt till 

adoption eller assisterad befruktning då respektive reglering kräver att en mängd 

förutsättningar är uppfyllda. Dessa förutsättningar ser olika ut för adoption respektive 

assisterad befruktning, men gemensamt är att den presumtiva förälderns ålder är en 

faktor som kan vara direkt avgörande för om adoption eller assisterad befruktning 

beviljas. För hög ålder är t o m den vanligaste orsaken till att medgivande till adoption 

nekas.3  

Ålder är alltså en faktor som har inverkan på en person eller ett pars möjligheter att 

övervinna ofrivillig barnlöshet. Det är därför intressant att närmare undersöka ålderns 

betydelse i detta sammanhang. 

                                                      
1
 SMER 2013:1, s 39 f. 

2
 Socialstyrelsen, Att bli förälder till ett barn som inte finns, s 25. 

3
 Socialstyrelsen, Internationella adoptioner – nya krav på blivande adoptivföräldrar, s 21. 
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1.2 Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna uppsats är att utreda och analysera vad de blivande föräldrarnas 

ålder har för betydelse i frågor som rör adoption och assisterad befruktning. För att 

kunna göra detta måste det klarläggas om det i svensk rätt finns några åldersgränser 

för adoption och assisterad befruktning och i sådana fall var dessa åldersgränser är 

dragna. I analysen avser jag att behandla en rad frågeställningar som uppkommer till 

följd av vilka åldersgränser som gäller, däribland följande: 

- Hur har åldersgränserna motiverats i förarbetena? På vilket sätt är 

åldersgränserna reglerade? Är gällande ordning tillfredställande eller bör 

åldersgränserna regleras på annat sätt? 

- Vilka åldersgränser tillämpas i praktiken? Finns en diskrepans mellan 

lagstiftarens uttalanden och den praktiska tillämpningen? 

- Kan praktiska problem uppkomma till följd av gällande åldersgränser? Kan 

dessa problem åtgärdas eller motverkas? 

- Kan tillämpningen av åldersgränserna utgöra en form av otillåten 

diskriminering enligt diskrimineringslagen?  

- Strider de svenska åldersgränserna mot rätten till privat- och familjeliv och 

diskrimineringsförbudet i den Europeiska konventionen om skydd för de 

mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna (EKMR)? 

1.3 Avgränsningar 

Uppsatsen fokuserar i huvudsak på svensk rätt, men eftersom frågan om de svenska 

åldersgränserna kan stå i strid med EKMR aktualiseras, utgår en del av 

diskrimineringskapitlet ifrån ett europarättsligt perspektiv. 
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I den allmänna debatten och i förarbetena har framför allt de övre åldersgränserna 

varit föremål för diskussion.4 I denna uppsats inkluderas också de nedre 

åldersgränserna då även dessa ger upphov till intressanta åldersrelaterade frågor. 

De avsnitt som rör diskriminering har av relevansskäl begränsats till att endast beröra 

diskrimineringsgrunderna ålder och kön. Att diskrimineringsgrunden kön behandlas 

beror på att den diskrimineringsfrågan väcks till följd av att olika åldersgränser i vissa 

fall tillämpas på män och kvinnor.  

I uppsatsen görs inte anspråk på att uttömmande täcka varje fråga som kan tänkas 

komma att aktualiseras i samband med en analys av åldersgränserna. Fullgörandet av 

en sådan ambition skulle kräva allt för stort plats- och tidsutrymme. Fokus ligger 

istället på de frågor jag ansett vara av störst relevans och intresse.  

1.4 Metod och material 

Vid skrivandet av denna uppsats har i huvudsak en rättsdogmatisk metod använts.5 

Lagtext, förarbeten, praxis och doktrin har således legat till grund för analysen av 

gällande rätt och dess konsekvenser. Det avsnitt som rör diskriminering enligt EKMR 

har i princip uteslutande grundats på en analys av rättsfallet Schweizgebel v 

Switerzland, no 25762/07.  

Information om vilka minimiåldersgränser landstingen tillämpar för assisterad 

befruktning har inte kunnat återfinnas i några officiella dokument. I syfte att få en 

översiktlig bild av vilka minimiåldersgränser som tillämpas i landet har därför samtliga 

universitetssjukhus kontaktats och erbjudits möjlighet att svara på frågan. Denna 

kontakt har skett via e-post, telefon eller det aktuella sjukhusets hemsida. 

                                                      
4
 Se t ex Bratt, Frågan är vad vi vill med tekniken, Dagens Nyheter, 2013-04-11 och Mirsch, 71-åring 

kräver hjälp med provrörsbefruktning, Vårdfokus, 2011-12-23. 
5
 Se Peczenik m fl, Juridisk argumentation, s 131 f. 
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1.5 Terminologi 

Det är nödvändigt att redan här klargöra vissa begrepp som återkommer i uppsatsen. 

Både ensamstående personer och gifta par kan adoptera. Detta leder till att generella 

uttalanden om adoption lätt blir styltiga när formuleringar som ”sökanden eller 

sökandena”, ”adoptanten eller adoptanterna” och ”föräldern eller föräldrarna” 

ständigt upprepas. För att främja ett bättre flyt i texten används därför ofta endast 

”sökanden”, ”adoptanten” och ”föräldern” även i de fall det kan röra sig om två 

personer. 

Begreppet ”makeinsemination” förtjänar också ett förtydligande. Uttrycket är 

nämligen missvisande då det även omfattar samboinsemination. Trots detta 

förekommer begreppet genomgående i både förarbeten och doktrin och används 

därför även i denna uppsats. 

Vad gäller begreppet ”in-vitro-fertilisering” (IVF) används detta ibland som en synonym 

till befruktning utanför kroppen. Det finns många andra metoder för att befrukta 

utanför kroppen, men IVF är den vanligaste. Då det inte är relevant för uppsatsens 

frågeställningar exakt hur befruktningen utanför kroppen utförs använder även jag 

ibland IVF synonymt med befruktning utanför kroppen. 

Slutligen kan det vara värt att påpeka att ”könsceller” är ett samlingsnamn för 

spermier och ägg samt att ”menopaus” innebär den tidpunkt då kvinnans 

menstruation helt upphört. Det sistnämnda begreppet ska alltså inte förväxlas med 

”klimakteriet”, som är övergångsperioden från det att produktionen av östrogen börjat 

minska till dess att menopaus slutligen inträder. 

1.6 Disposition 

Uppsatsen består av sex kapitel där det inledande kapitlet behandlar innebörden av 

principen om barnets bästa. Uppsatsen har inte barnets bästa som huvudsaklig 

utgångspunkt men begreppet är centralt vid både adoption och assisterad befruktning 

och förtjänar därför att beröras. Adoption och assisterad befruktning behandlas 
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därefter separat i kapitel tre respektive fyra. I dessa kapitel analyseras 

förutsättningarna för de båda instituten, med tonvikt på gällande undre och övre 

åldersgränser. I kapitlen görs också en analys av ett antal frågeställningar som 

respektive åldersgränser ger upphov till. Därefter lyfts i kapitel fem frågan om 

åldersgränserna kan vara diskriminerande, dels enligt svensk rätt, dels enligt EKMR. 

Adoption och assisterad befruktning behandlas i detta kapitel gemensamt. Det sjätte 

och sista kapitlet består av avslutande reflektioner. 
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2 Barnets bästa 

2.1 Introduktion 

Att övervinna ofrivillig barnlöshet är inte bara en angelägenhet för de blivande 

föräldrarna. Vid en adoption eller assisterad befruktning utökas ju familjen med 

ytterligare en medlem, nämligen barnet. Då barnet självt ofta inte känner till sina 

rättigheter och än mindre kan se till att de skyddas, är det centralt att barnets 

intressen och behov, ofta kallat barnets bästa, tillgodoses genom lagstiftningen och 

dess tillämpning. Eftersom barnets bästa är en så viktigt grundidé i alla frågor som rör 

adoption och assisterad befruktning, även i de som gäller adoptanten eller 

adoptanternas ålder, redogörs i detta kapitel för innebörden av begreppet barnets 

bästa.  

2.2 Generellt om barnets bästa 

Idén om barnets bästa som rättslig målsättning vid beslut i frågor som rör barn är i sig 

inget nytt, utan har länge varit en del av svensk rätt. Genom antagandet av FN:s 

konvention av barnets rättigheter (barnkonventionen) befästes dock detta synsätt 

både internationellt och nationellt i Sverige. I konventionen slås fyra grundläggande 

principer fast. Den första principen är förbudet mot diskriminering i art 2. Principen ger 

uttryck för att alla barn ska ha samma rättigheter och lika värde, oavsett t ex hudfärg, 

kön eller religion.  Den andra principen återfinns i art 3 och rör barnets bästa specifikt. 

Där framgår det att vid alla åtgärder som rör barn, vare sig de vidtas av offentliga eller 

privata sociala välfärdsinstitutioner, domstolar, administrativa myndigheter eller 

lagstiftande organ, ska barnets bästa komma i främsta rummet. Vidare stadgas i art 6 

en princip om barnets rätt till livet, överlevnad och utveckling och slutligen återfinns i 

art 12 en princip med innebörden att barnet ska ha rätt att uttrycka sina åsikter i frågor 

som rör barnet och dessutom att dessa åsikter, med hänsyn till barnets ålder och 

mognad, ska tillmätas betydelse.  
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Det är upp till konventionsstaterna att säkerställa att barnets bästa tillgodoses. Någon 

inkorporering av konventionen har av den svenska lagstiftaren inte ansetts nödvändig. 

Istället har barnkonventionens principer ansetts kunna säkerställas genom egen 

lagstiftning.6 Exempelvis finns i 6 kap föräldrabalken (1949:308) (FB), som behandlar 

frågor som rör vårdnad, boende och umgänge, en mängd lagrum där barnets bästa 

uttryckligen nämns.7  

Att på ett generellt plan slå fast den exakta innebörden av barnets bästa är inte 

möjligt. Betydelsen av begreppet styrs av det sociala och kulturella sammanhang i 

vilket det tillämpas och är därför föränderlig i både tid och rum.8 Att exempelvis 

barnaga en gång ansågs vara en bra metod för uppfostran innebär alltså inte att det 

idag är förenligt med barnets bästa. Dessutom gör sig olika överväganden gällande 

beroende på vilken rättslig fråga det rör sig om. Vilka överväganden som ska göras för 

att fastslå barnets bästa skiljer sig alltså mellan t ex en vårdnadstvist och en fråga om 

adoption. Barnets bästa måste därför bedömas i varje enskilt fall, utifrån det enskilda 

barnets behov och intressen. För att fastställa vilka dessa behov och intressen är bör 

vägledning hämtas i de generella kunskaper som finns om barns behov, d v s vetenskap 

och beprövad erfarenhet, i kombination med att hänsyn tas till barnets vilja. Som 

exempel på barnets behov och intressen kan nämnas vikten av att barnet får 

omvårdnad och skydd, att barnets integritet respekteras och, framför allt, att barnets 

behov av föräldrar som kan erbjuda en trygg uppväxtmiljö säkerställs.9 Analysen av vad 

som är barnets bästa ska göras utifrån både ett kort- och ett långtidsperspektiv.10 

De tidigare nämnda grundprinciperna i barnkonventionen kan också användas som 

tolkningsunderlag för vad som ska anses vara barnets bästa i det enskilda fallet. Det 

samspel som råder mellan de fyra grundprinciperna leder till att man, när man ska 

                                                      
6
 Huruvida svensk lag faktiskt uppfyller kraven som ställs i barnkonventionen, eller om en inkorporering 

är nödvändig, står inte helt klart. Socialdepartementet har i ett kommittédirektiv, dir 2013:35, beslutat 
att frågan nu ska kartläggas av en särskild utredare. 
7
 Se särskilt 6 kap 2a § FB. 

8
 Singer, Barnets bästa, s 18. 

9
 SOU 1997:116, s 135 f. 

10
 FN:s Barnrättskommitté, General statement No 14, s 18. 
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fastställa barnets bästa, bör ta särskild hänsyn till diskrimineringsförbudet, barnets rätt 

till liv och utveckling samt barnets rätt att bli hörd.11 

Slutligen ska nämnas att alla beslut som rör barn ska genomsyras av ett 

barnperspektiv. Barnkommittén har förklarat begreppet som att beslutsfattaren ska 

försöka sätta sig in barnets situation och se på situationen med barnets ögon. 

Kommittén menade att barnperspektiv handlar om att ha empati, inlevelse och en 

förmåga att identifiera sig med barnets situation.12 

2.3 Barnets bästa vid adoption 

Som tidigare nämnts ska, enligt barnkonventionens art 3, barnets bästa komma i 

främsta rummet vid alla åtgärder som rör barn. När det är fråga om adoption går 

barnkonventionen ännu längre i sin formulering. I art 21 heter det nämligen att 

konventionsstater som erkänner och/eller tillåter adoption ska säkerställa att barnet 

bästa främst beaktas. Formulering ger uttryck för att inga andra faktorer får ges 

företräde framför barnets bästa. 

4 kap FB, och även 6 kap socialtjänstlagen (2001:453) (SoL), innehåller en rad regler 

som har till syfte att tillgodose barnets bästa i frågor som rör adoption. Där uppställs 

till exempel krav på att adoptanten är lämplig som förälder, att samtycke från berörda 

parter föreligger, att barnets vilja utreds och att det är behöriga myndigheter som tar 

beslut i adoptionsfrågor.13 I 4 kap 6 § FB framgår också att en adoption får godkännas 

endast om den är till fördel för barnet. I prövningen av adoptantens lämplighet som 

förälder, vilken regleras i samma paragraf, ingår bland annat frågan om adoptantens 

ålder och betydelsen därav – vilket alltså är en av huvudfrågorna i denna uppsats.  

Även i frågor om adoption är innebörden av barnets bästa flexibel och ska avgöras från 

fall till fall. 2008 års adoptionsutredning lade i sitt betänkande Modernare 

adoptionsregler fram ett förslag om att införa en regel i 4 kap FB som utöver att 

                                                      
11

 SOU 1997:116, s 133 f. 
12

 SOU 1997:116, s 138. 
13

 Se avsnitt 3.2 Förutsättningar för adoption för en utförligare genomgång av dessa regler. 
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betona att barnets bästa ska vara avgörande i alla beslut som rör adoption, även skulle 

klargöra vilka aspekter som särskilt ska beaktas när barnets bästa ska fastställas. I 

förslaget nämns fyra särskilt viktiga aspekter: 

- viljan och förmågan hos barnets föräldrar att ge barnet omvårdnad, 

trygghet och en god fostran 

- den personliga relationen i övrigt mellan barnet och föräldrarna 

- förutsättningarna för sökanden att ge barnet ett varaktigt och stabilt 

föräldra-barnförhållande, och 

- barnets vilja med beaktande av dess ålder och mognad.14 

Förslaget har inte lett till någon lagstiftning, men redan idag ryms de nämnda 

aspekterna inom ramen för den lämplighetsbedömning som enligt 4 kap 6 § FB ska 

göras inför en adoption, utan att detta uttryckligen lagfästs. Det torde därför inte råda 

några tvivel om att de är viktiga utgångspunkter vid fastställandet av barnets bästa vid 

adoption. 

2.4 Barnets bästa vid assisterad befruktning 

Assisterad befruktning är ett samlingsnamn för ett antal metoder som används för att 

på konstgjord väg sammanföra ägg och spermier. Barnperspektivet får i dessa fall en 

annan karaktär än vid adoption, eftersom assisterad befruktning alltid handlar om ett 

barn som ännu inte existerar. Regler om att barnets vilja och barnets tidigare 

levnadsförhållanden ska utredas är därför inte nödvändiga. Istället ligger fokus på att 

säkerställa att barnet kan se fram emot en trygg uppväxt.  

Assisterad befruktning regleras i lag (2006:351) om genetisk integritet (LGI). Någon 

uttrycklig bestämmelse om att barnets bästa ska beaktas finns inte i lagen, men i 

6 kap 3 § LGI, som rör insemination, och 7 kap 5 § LGI, som rör befruktning utanför 

kroppen, framgår att assisterad befruktning endast får utföras om det kan antas att 

                                                      

14
 SOU 2009:61, s 94. 
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det blivande barnet kommer att växa upp under goda förhållanden.15 När insemination 

och befruktning utanför kroppen för första gången reglerades i Sverige på 1980-talet 

framhölls det att samhället, som självt varit delaktig i barnets tillkomst, har ett ansvar 

gentemot det blivande barnet.16 

Det finns i svensk rätt ett antal rättsregler som syftar just till att uppfylla detta ansvar 

och att ge barnet det skydd det behöver. T ex finns regler om barnets rätt att få 

information om sitt genetiska ursprung då barnet kommit till med hjälp av ägg- eller 

spermiedonation och särskilda regler om hur föräldraskapet ska fastställas vid 

assisterad befruktning.17 I 6 kap 2 § och 7 kap 4 § LGI begränsas också var och av vem 

behandlingen får utföras. Av största intresse för denna uppsats är dock de regler som 

styr vem som har rätt till behandling, i synnerhet 6 kap 3 § och 7 kap 5 § LGI, eftersom 

prövningen som avses i nämnda lagrum även innefattar frågan om parets ålder. 

När innebörden av begreppet barnets bästa ska fastställas vid beslut som rör 

assisterad befruktning ska, precis som vid adoption, hänsyn tas dels till 

omständigheterna i det enskilda fallet, dels till de erfarenheter och den vetenskap som 

finns att tillgå. Det har hävdats att staten bör vara mer tillåtande kring vem som får 

tillgång till assisterad befruktning eftersom det alltid är bättre att existera än att inte 

existera.18 Singer har dock påpekat att detta synsätt förutsätter att man tillskriver icke-

existens ett negativt värde – något som inte är möjligt att göra då vi inte vet något om 

hur det är att icke-existera. När man avgör barnets bästa ska därför bara 

omständigheter som kan hänföras till en tidpunkt efter befruktningen beaktas.19 

                                                      
15

 Att principen om barnets bästa inte är explicit utskriven i LGI har kritiserats av bland annat BRIS, se 
prop 2001/02:89, s 53. 
16

 SOU 1983:42, s 14 och prop 1987/88:160, s 8. 
17

 Se 6 kap 4 och 5 § § och 7 kap 6 och 7 § § LGI, respektive 1 kap 5 och 9 § § FB. 
18

 Tännsjö, Låt även ensamstående få rätt att inseminera, Dagens nyheter, 2007-07-05. 
19

 Singer, Barns rätt till två föräldrar – en överspelad grundregel?, JT 2009/10 nr 2, s 419. 
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3 Adoption 

3.1 Introduktion 

Innebörden av begreppet adoption har varierat med tiden och över landsgränserna. 

När adoption i början av 1900-talet för första gången reglerades i Sverige genom lag 

(1917:378) om adoption hade institutet inte lika långtgående rättsverkningar som det 

har idag. Exempelvis kvarstod vissa rättsliga förpliktelser för de biologiska föräldrarna 

och adoptivbarnet var inte heller arvsrättsligt likställd med adoptantens biologiska 

barn.20 Idag finns inte längre sådana, så kallade svaga, adoptioner. Sedan 1958 finns 

istället endast möjlighet till starka adoptioner, där rättsverkningarna är mer 

långtgående.21 Efter att ytterligare lagändringar gjorts 1970 och 1971 innebär adoption 

idag att adoptivbarnet, i alla rättsliga hänseenden, är att jämställa med ett biologiskt 

barn (4 kap 8 § FB). 

Syftet med adoptionsinstitutet är att skapa ett nytt familjerättsligt förhållande. Att ett 

sådant institut är nödvändigt har motiverats på olika sätt genom historien. Den 

romerska rättens adoptionsinstitut motiverades t ex främst av behovet för barnlösa 

makar att få en arvinge för att på så sätt kunna behålla egendomen inom släkten.22 

Efter de två världskrigen ökade behovet av adoptioner, i synnerhet starka sådana, 

eftersom krigen lämnat efter sig en stor mängd föräldralösa barn.23 I efterkrigstidens 

Europa var det således istället barnens behov av ekonomisk och social trygghet som 

var det viktigaste skälet till att adoptionsinstitutet ansågs nödvändigt. Idag motiveras 

adoptionsinstitutet främst av det faktum att det finns utsatta barn som är i behov av 

rättsliga föräldrar, men adoption anses också nödvändig för att tillgodose ofrivilligt 

barnlösa föräldrars vilja att bilda familj.24  

                                                      
20

 Singer, Föräldraskap i rättslig belysning, s 242 f. 
21

 Walin & Vängby, Föräldrabalken – en kommentar, s 4:2. 
22

 Singer, Föräldraskap i rättslig belysning, s 237 f. 
23

 Saldeen, Barn- och föräldrarätt, s 132. 
24

 Saldeen, Barn- och föräldrarätt, s 133. 
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I takt med att det moderna välfärdssamhället vuxit fram i Sverige har behovet av 

inhemsk adoption sjunkit.25 Majoriteten av de adoptioner som sker i Sverige idag är 

därför internationella adoptioner.26 

Vem som helst får naturligtvis inte adoptera, utan en rad förutsättningar måste vara 

uppfyllda för att den eller de som avser att anta ett adoptivbarn ska godkännas som 

adoptivföräldrar. I följande avsnitt redovisar jag för samtliga relevanta förutsättningar, 

men särskilt fokus ligger på de åldersgränser som uppställts genom lag och praxis.  

3.2 Förutsättningar för adoption  

Reglerna om adoption återfinns i 4 kap FB. Där uppställs dels en rad formella 

förutsättningar för att en adoption ska medges, dels förutsättningar som ryms inom 

den allmänna lämplighetsprövningen, d v s kriterier som rör adoptantens personliga 

förhållanden.  

3.2.1 Formella förutsättningar 

Av 4 kap 1 § FB framgår att det finns en nedre åldersgräns för att en adoption ska 

godkännas. Som huvudregel måste man ha fyllt 25 år för att få tillstånd att adoptera. 

Rätten kan dock ge tillstånd till adoption för den som är över 18 år, såvida adoptionen 

avser sökandens egna barn, dess makes barn eller om det på annat sätt föreligger 

synnerliga skäl.27 

En ensamstående, eller samboende, person kan som enda förälder adoptera ett barn, 

men för att kunna adoptera gemensamt måste två adoptanter, enligt 4 kap 4 § FB, 

vara gifta med varandra. Makar kan heller inte, som huvudregel, adoptera annat än 

gemensamt. Undantag kan göras i de fall där ena maken befinner sig på okänd ort eller 

lider av allvarlig psykisk störning samt i de fall adoptionen avser den ena makens barn, 

se 4 kap 3 § FB. 

                                                      
25

 Tabell 19.5 i Statistisk årsbok för Sverige 2013, s 369 jämfört med tabell 316 i Statistik årsbok för 
Sverige 1980, s 276. 
26

 SCB, Statistisk årsbok 2013, tabell 19.5, s 369. 
27

 Mer om den nedre åldersgränsen under avsnitt 3.3.1 Nedre åldersgräns. 
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För att en adoption av ett barn över 12 år ska kunna komma till stånd krävs som regel 

att barnet ger sitt samtycke till adoptionen. Om adoptionen avser barn under 18 år är 

utgångspunkten att också barnets vårdnadshavare måste ge sitt samtycke.28 

Som avslutande formella förutsättning för adoption ska nämnas bestämmelsen i 

4 kap 6 § 2 st FB, som förbjuder att något vederlag lämnats från någon av parterna. 

Lagstiftaren vill helt enkelt försäkra sig om att adoptioner görs utifrån en faktisk vilja 

att skapa ett familjerättsligt band och att något bakomliggande ekonomiskt 

vinstintresse inte finns.29  

3.2.2 Den allmänna lämplighetsprövningen 

Utöver de ovan nämnda formella villkoren för adoption måste rätten, i enlighet med 

4 kap 6 § FB, undersöka huruvida det är lämpligt att adoptionen äger rum. 

Utgångspunkten för bedömningen är att adoptionen ska godkännas endast om den 

kommer vara till fördel för barnet.30 Dessutom krävs att det med hänsyn till det 

personliga förhållandet mellan barnet och sökanden finns särskild anledning till 

adoptionen. I första hand menas med sådan anledning att sökanden har uppfostrat 

eller vill uppfostra barnet, men även andra anledningar kan godkännas. Rätten kan t ex 

ta hänsyn till andra omständigheter som tyder på att adoptionen syftar till att befästa 

ett nära och personligt förhållande mellan adoptanten och den som ska adopteras.31 

Normalt sett ska det röra sig om ett förhållande av väsentligen samma innehåll som 

det som föreligger mellan föräldrar och barn.32 

För att kunna göra en tillfredställande lämplighetsprövning och utreda om adoptionen 

skulle vara till barnets fördel måste rätten inhämta upplysningar om både barnet och 

sökanden, 4 kap 10 § FB. I praktiken sköts inhämtandet av information om 

                                                      
28

 Se undantag i 4 kap 5 och 5 a § § FB. 
29

 NJA II 1923 s 495 f. 
30

 I FN:s barnkonvention framgår det att barnets bästa ska komma i främsta rummet vid alla åtgärder 
som rör barn. Vid adoption ska staterna till och med säkerställa att barnets bästa främst beaktas, 
se art 3 och 21 barnkonventionen.  
31

 Se Högsta domstolens resonemang i NJA 1986 s 604.  
32

 Prop 1980/81:112, s 14. 
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hemförhållanden ofta av berörd socialnämnd.33 Detta beror på att socialnämnden 

enligt 6 kap 6 och 12 § § SoL i de flesta fall måste ge sitt medgivande till att barnet tas 

emot för vård och fostran i ett hem som inte tillhör barnets föräldrar.34 För att avgöra 

om ett sådant medgivande ska ges görs en hemutredning (även kallad 

medgivandeutredning) där sökandens personliga förhållanden utreds grundligt. Enligt 

Socialstyrelsens allmänna råd bör utredningen innehålla information om bland annat 

sökandens hälsotillstånd, ekonomiska förhållande, erfarenheter av barn, personlighet 

och ålder.35 När rätten inhämtar yttrande från socialnämnden − vilket den enligt 

4 kap 10 § FB måste göra när barnet är omyndigt − har den således, i hemutredningen, 

en god grund för sin lämplighetsprövning.  

3.3 Särskilt om åldersgränserna 

Det har i det föregående kapitlet framgått att adoptantens ålder har betydelse i frågan 

om denne ska få rätt att adoptera. Eftersom åldersrelaterade frågor är denna uppsats 

huvudämne redogörs nedan för vilken nedre respektive övre åldersgräns som gäller för 

adoption samt hur dessa gränser har motiverats. Även frågan om krav på åldersskillnad 

mellan adoptant och adoptivbarn behandlas i detta avsnitt.  

3.3.1 Nedre åldersgräns 

Som tidigare nämnts måste man enligt 4 kap 1 § FB ha fyllt 25 år för att få adoptera. 

Undantag kan göras för den som fyllt 18 år om adoptionen avser eget barn, makes 

barn eller om synnerliga skäl på annat sätt föreligger. Denna minimigräns på 25 år har 

varit densamma sedan adoption första gången reglerades i Sverige – möjligheterna till 

undantag har däremot varierat. I förarbetena till 1917 års adoptionslag motiverades en 

minimigräns med att det vore olämpligt att låta någon adoptera om vederbörande 

fortfarande kunde få barn på naturlig väg. Lagstiftaren ville undvika intressekonflikter 

                                                      
33

 Walin & Vängby, Föräldrabalken – en kommentar, s 4:25. 
34

 Vid nationella adoptioner, vilka omfattas av 6 kap 6 § SoL, behöver socialnämnden endast ge sitt 
medgivande i de fall barnet ska placeras hos sökanden innan adoptionsbeslutet vunnit laga kraft, 
Socialstyrelsen, Adoption – Handbok för socialtjänsten, s 138. 
35

 SOSFS 2008:8. 
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som kunde uppstå mellan adoptivbarn och naturliga barn, och en minimigräns skulle 

säkerställa att den presumtiva adoptanten faktiskt var oförmögen att avla ett barn.36 

Det konstaterades att det i andra europeiska länder fanns lagstadgade minimigränser 

så höga som 40 - 50 år. Detta ansågs dock vara allt för högt satta åldersgränser, då det 

långt före 40-årsåldern kan slås fast att möjligheten att få biologiska barn inte finns. På 

grund av detta, och att en hög minimigräns skulle försvåra möjligheten till adoption av 

egna utomäktenskapliga barn, sattes gränsen till 25 år.37 I senare förarbeten diskuteras 

också minimiåldersgränsen som ett verktyg för att säkerställa att adoptanten uppnått 

tillräckliga krav på mognad och skötsamhet.38 

När bestämmelserna om adoption överfördes till FB ändrades 1 § på så vis att ett 

undantag från 25-årsgränsen infördes. Undantaget rörde mor till barn fött utom 

äktenskapet och innebar att hon gavs rätt att gemensamt med sin make adoptera sitt 

eget barn redan när hon fyllt 21 år, alltså när modern enligt då gällande bestämmelser 

nått myndighetsålder.39 Idag görs inte någon skillnad på barn födda utom respektive 

inom äktenskapet och undantaget är idag därför inte tillämpligt på sådana fall. 

Däremot kan undantaget aktualiseras om någon vill adoptera tillbaka ett tidigare 

bortadopterat barn, t ex på grund av att adoptivföräldrarna gått bort. Det torde dock 

vara mycket ovanligt att så sker före dess att föräldern fyllt 25 år och det har därför 

ifrågasatts om undantagsregeln verkligen behövs.40 

I början av 1970-talet utvidgades undantagsmöjligheterna ytterligare och myndiga 

personer under 25 år tilläts adoptera makes barn och makes adoptivbarn. Dessutom 

                                                      
36

 NJA II 1917, s 475. Dessa argument har inte längre samma relevans eftersom adoptivbarn och 
biologiska barn idag är rättsligt likställda och att det numer är möjligt att konstatera att någon inte kan 
få barn långt innan de fyllt 25 år, se mer under avsnitt 3.4 Åldersgränserna - i takt med tiden? 
37

 NJA II 1917, s 476. 
38

 Se remissvar från Familjelagssakkunniga, Socialstyrelsen och Advokatsamfundet, prop 1970:186 s 39 f, 
samt departementschefens resonemang, prop 1970:186 s 50. 
39

 NJA II 1950, s 56 f. 
40

 Se SOU 2009:61, s 191 ff. 
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infördes en möjlighet till undantag från åldersgränsen om synnerliga skäl förelåg. 41 

Bestämmelsen i 4 kap 1 § FB fick på så vis den innebörd som gäller än idag.42 

I förarbetena nämns två situationer som kan utgöra synnerliga skäl. Den första rör fall 

där två unga makar vet att det inte själva kan få barn. Departementschefen menade 

att det vore orimligt för ett sådant par att behöva vänta till fyllda 25 år om det redan 

tidigare stod klart att de inte kan få barn på naturlig väg. Den andra situationen rör 

adoption av barn till en närstående avliden släkting.43 Någon närmare motivering ges 

inte av departementschefen, men anledningen torde vara att undvika att barn som 

förlorat sina föräldrar försätts i en situation där de inte kan erbjudas trygghet i en 

närstående familj endast p g a en formell åldersgräns.  

De två nämnda situationerna är inte de enda som kan utgöra synnerliga skäl. Högsta 

domstolen har i sin praxis slagit fast ytterligare fall där synnerliga skäl ska anses 

föreligga. I NJA 1991 s 21 ville två makar adoptera mannens brorson. Kvinnan var 

endast 23 år fyllda och domstolen hade därför att pröva om det förelåg synnerliga skäl 

för att hon skulle få adoptera. Inledningsvis konstaterade Högsta domstolen att barnet 

var nära släkt med mannen och att barnets föräldrar, som var bosatta i Marocko, 

saknade praktiska och ekonomiska möjligheter att uppfostra barnet. Vidare framhölls 

att kvinnan, allt sedan hon ingått äktenskap med mannen drygt fyra år tidigare, stått 

för den praktiska omvårdnaden av barnet. Med hänsyn till dessa omständigheter, och 

med beaktande av att barnet självt betraktade kvinnan som sin mor, ansåg domstolen 

att synnerliga skäl förelåg. Kvinnan gavs således rätt att adoptera trots att hon inte fyllt 

25 år.  

I ett hovrättsfall från 1971 ansågs också synnerliga skäl vara för handen. Adoptionen 

avsåg ett barn som sedan ett knappt år tillbaka varit fosterbarn hos det 

adoptionssökande paret. Kvinnan i målet hade inte fyllt 25 år. Domslutet motiverades 

på följande sätt: 

                                                      
41

 Prop 1970:186, s 50 f.  
42

 Med enda skillnad att myndighetsåldern, och därmed även lägsta undantagsålder för adoption, har 
sänkts till 18 år, se prop 1974:44, s 64. 
43

 Prop 1970:186, s 50 f. 
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"Med hänsyn till att makarna S:s äktenskap efter drygt fyra och ett halvt år är 

barnlöst, till vad som i läkarintyg upplysts om deras möjligheter att få egna barn 

och till det förhållande att Gunita S. redan inom ett år uppnår den ålder som 

normalt erfordras för antagande av adoptivbarn, finner HovR:n sådana synnerliga 

skäl föreligga, som omförmäles i 4 kap. 1 § FB, i följd varav Gunita S:s ålder ej skall 

utgöra hinder för adoptionen."44 

Hovrätten kunde i detta fall med tillräcklig säkerhet fastställa att makarna inte kunde 

få barn på egen hand. Detta, tillsammans med faktumet att kvinnan skulle fylla 25 

inom ett år, gjorde att hovrätten ansåg att synnerliga skäl förelåg. 

Sammanfattningsvis gäller alltså som huvudregel att den som vill adoptera måste ha 

fyllt 25 år. Den som fyllt 18 men inte 25 år får också adoptera, om synnerliga skäl 

föreligger. Med synnerliga skäl avses exempelvis adoption av eget barn, adoption av 

makes barn, adoption av barn till närstående avliden släkting och de fall där två unga 

makar redan i ung ålder vet att de inte kommer kunna få barn på egen hand. Även 

andra omständigheter kan, efter en samlad bedömning, utgöra synnerliga skäl.45 

3.3.2 Övre åldersgräns 

Till skillnad från många andra länder finns i Sverige ingen formell övre åldersgräns för 

att få tillstånd att adoptera. Att så är fallet betyder inte att åldern inte har någon 

inverkan på om en person eller ett par får adoptera eller inte. Åldern på den eller de 

som vill adoptera utgör istället en omständighet som ska beaktas inom ramen för både 

socialnämndens medgivandeutredning enligt 6 kap 6 och 12 § § SoL och domstolens 

allmänna lämplighetsprövning enligt 4 kap 6 FB.46 

Det finns många anledningar till att adoption som huvudregel inte ska tillåtas hur högt 

upp i åldrarna som helst. När frågan diskuteras i förarbetena understryks att 

utgångspunkten måste vara barnets bästa. Det anses vara viktigt att den eller de som 

vill adoptera har förmågan att prestera ett gott föräldraskap åtminstone tills barnet 

                                                      
44

 Domen finns refererad i SvJT 1973 ref s 28. 
45

 Se de ovan nämnda rättsfallen NJA 1991 s 21 och SvJT 1973 ref s 28. 
46

 Se avsnitt 3.2.2 Den allmänna lämplighetsprövningen.  
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uppnått vuxen ålder.47 Detta ställer krav på god hälsa, flexibilitet och ett brett socialt 

nätverk − faktorer som alla kan påverkas negativt i takt med ökande ålder. Exempelvis 

ökar risken för sjukdomar medan möjligheten för barnet att umgås och skapa en 

relation till mor- och farföräldrar minskar.48 Det finns alltså, inte minst ur barnets 

synvinkel, goda skäl till att någon form av åldersgräns ska tillämpas. Frågan blir var 

denna gräns idag är dragen. 

Även om någon lagstadgad övre åldersgräns inte finns, går det att genom praxis och 

förarbeten läsa ut ungefär var åldergränsen går. I RÅ 1995 ref 67 konstaterade 

Regeringsrätten att ett generellt medgivande inte bör ges till personer över 45 år, men 

att medgivande ändå kan ges om sökanden "har en personlig lämplighet och en social 

situation som är sådan att den kompenserar hennes ålder". Genom prop 2003/04:131 

gjordes en lagändring i 6 kap 12 § SoL som bland annat innebar att det i lagen 

uttryckligen sades att sökandens ålder ska beaktas vid medgivandeutredningen. 

Regeringen befäste då innebörden av RÅ 1995 ref 67 och angav som riktlinje att den 

eller de som vill adoptera inte får vara äldre än 42 år då ansökan hos socialnämnden 

görs.49 Detta innebär att sökanden i regel inte är äldre än 45 år när barnet anländer 

och adoptionen slutligen genomförs.50  

Det understryks dock att nämnda gräns endast utgör en del av en helhetsbedömning 

och att det i vissa fall finns anledning att göra avsteg från åldersgränsen.  Exempel på 

omständigheter som kan utgöra grund för undantag är t ex om det är ett par som 

ansöker om adoption och endast en av makarna är något äldre än 42 år. Även adoption 

av syskon och adoption av annat sedan tidigare känt barn, som t ex släktingbarn eller 

sommarbarn, kan motivera ett undantag.51 I Socialstyrelsens allmänna råd om 

socialnämndens handläggning av ärenden om adoption uppmanas handläggaren att, 

                                                      
47

 SOU 2003:49, s 230, prop 2003/04:131, s 61. 
48

 SOU 2003:49, s 230, prop 2003/04:131, s 61. På grund av nämnda anledningar anses hög ålder i sig 
kunna utgöra tillräckliga skäl för att inte ge medgivande till adoption. 
49

 Prop 2003/04:131, s 87. Uttalandena gäller adoption av utländskt barn specifikt, men det finns ingen 
anledning till att de inte skulle kunna användas som vägledning även vid inhemsk adoption, se Walin & 
Vängby, Föräldrabalken – en kommentar, s 4:16. 
50

 SOU 2003:49, s 231 f, prop 2003/04:131, s 60.  
51

 SOU 2003:49, s 232, prop 2003/04:131, s 87. 
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om sökanden är över 42 år när ansökan görs, utreda ovan nämnda omständigheter. 

Därutöver nämns också en annan omständighet som bör utredas, nämligen huruvida 

det rör sig om adoption av ytterligare ett barn i familjen.52 Detta tyder på att 

förekomsten av eventuella syskon är en omständighet som skulle tala för ett 

medgivande till adoption trots att sökandens ålder överstiger 42 år.  

I RÅ 2007 ref 74 prövades om ett par, som vid Regeringsrättens prövning var 49 år 

gamla, skulle få medgivande till adoption. Sökandena menade att eftersom de i första 

hand avsåg att adoptera ett äldre barn borde deras ålder inte utgöra ett hinder för 

adoption. Detta ansågs av Regeringsrätten inte kunna motivera ett undantag från de 

åldersgränser som ställts upp i motiven. Åldersgränsen gäller alltså inte bara adoption 

av spädbarn utan även adoption av äldre barn. Domslutet ligger i linje med regeringens 

uttalanden i prop 2003/04:131. I propositionen kritiserade regeringen tendensen att 

ge äldre sökanden medgivande till adoption av äldre barn och menade att hög ålder 

hos adoptivbarnet är en riskfaktor eftersom äldre barn vanligtvis hunnit leva under 

svåra förhållanden en längre tid och kanske varit med om flera separationer. Av den 

anledningen krävs vid adoption av äldre barn extra kompetenta och starka föräldrar, 

vilket måste vägas in i lämplighetsbedömningen.53 

Vad gäller vuxenadoption, d v s fall där det presumtiva adoptivbarnet är över 18 år, 

kan följande sägas angående sökandens ålder. När adoptionen avser en myndig person 

gör sig argument om uppfostran inte längre gällande i samma utsträckning. Tidigare 

nämnda anledningar till en övre åldersgräns, som t ex att förälder måste ha ork att 

sköta om barnet under lång tid framöver, har i fall av vuxenadoption inte samma 

bärkraft och behovet av en åldersgräns minskar. Istället fokuseras på om förhållandet 

är sådant att det kan jämställas med det förhållande som i allmänhet råder mellan 

föräldrar och barn.54 

                                                      
52

 SOSFS 2008:8, under rubriken Ålder. 
53

 Prop 2003/04:131, s 61. 
54

 NJA 1989 s 67. Se även RH 43:85 där adoption av en 36-årig finsk man medges och NJA 2002 s 425 där 
en 69-årig kvinna, tillsammans med sin man, fick tillstånd att adoptera hennes 52-åriga biologiska 
dotter. 
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Sammanfattningsvis finns ingen lagstadgad övre åldersgräns för adoption, men 

riktlinjen är att en person som vill adoptera inte ska vara äldre än 42 år vid 

ansökningstillfället. Denna gräns är inte absolut utan undantag kan göras. Vid adoption 

av vuxet barn har en övre åldersgräns inte ansetts nödvändig.  

3.3.3 Åldersskillnad mellan adoptivbarn och adoptant 

I vissa länders lagreglering förekommer bestämmelser som reglerar ålderskillnaden 

mellan adoptanten och adoptivbarnet. Syftet med sådana bestämmelser är att det 

förhållande som uppstår genom adoptionen i så stor utsträckning som möjligt ska likna 

ett "vanligt" föräldra- och barnförhållande. Vid den svenska adoptionslagens tillkomst 

ansågs dock att någon sådan bestämmelse inte var nödvändigt utan att det var 

tillräckligt att domstolen tar hänsyn till frågan när denna gör sin 

lämplighetsbedömning.55 

Någon närmare precisering av hur stor åldersskillnaden bör vara har inte getts i 

förarbetena. Viss ledning kan dock hämtas i internationella dokument. I 1967 års 

Europarådskonvention om adoption, av vilken Sverige var bunden fram till 2003, 

stadgades i artikel 8 att åldersskillnaden mellan adoptant och adoptivbarn inte bör 

vara mindre än en normal åldersskillnad mellan föräldrar och barn.56 I 2008 års 

Europarådskonvention om adoption stadgas att det, med hänsyn till barnets bästa, ska 

råda en lämplig åldersskillnad mellan adoptanten och barnet, företrädelsevis minst 

16 år (art 9). Sverige har ännu inte anslutit sig till nämnda konvention men 

ålderskillnaden som ställs upp i konventionen stämmer bra överens med den bakom 

gällande regler uttryckta viljan att inte genom adoption skapa barn- och 

föräldraförhållanden som avviker från det "naturliga".57  

                                                      
55

 NJA II 1917, s 476. 
56

 Sverige frånträdde visserligen konventionen 2003, men anledning till detta var främst att kunna tillåta 
samkönade par att adoptera, se prop 2001/02:123, s 33 f. Vad som sägs i konventionen angående 
åldersskillnad torde därför fortfarande kunna ges viss vikt. 
57

 Se även NJA 1991 s 194 där två makar fick tillstånd att adoptera den ene makens syster. Att 
åldersskillnaden mellan systrarna var 17 år lämnades utan särskild kommentar.   
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I praxis har adoptioner i vissa fall tillåtits trots att ålderskillnaden varit mycket liten. I 

NJA 1985 s 651 skiljde det inte mer än nio år mellan barnet och den ene maken. 

Högsta domstolen menade att när det är fråga om makar som gemensamt ansöker om 

adoption får det godtas att åldersskillnaden mellan barnet och en av makarna inte är 

så stor som annars krävts. Även i fallet NJA 1991 s 21 medgavs adoptionen trots att en 

av makarna inte var mer än tio år äldre än barnet.58 De båda fallen ger alltså uttryck för 

att ålderskillnaden mellan barnet och en av adoptivföräldrarna tillåts vara betydligt 

mindre i fall där makar adopterar gemensamt.59 

I ett hovrättsfall från 1997 ansökte två makar om att få tillstånd att adoptera den ene 

makens yngre syster. I detta fall var ålderskillnaden mellan syskonen endast 12 år och 

mellan barnet och den andre maken endast 14 år. Efter att först ha fått avslag i 

tingsrätten, bland annat med hänsyn till den ringa ålderskillnaden, fick makarna 

tillstånd att adoptera av Svea hovrätt. Domstolen menade att den ringa ålderskillnaden 

inte utgjorde något hinder mot adoptionen då den äldre systern uppfostrat den yngre 

under fem år. Relationen mellan syskonen ansågs därför varit så långvarig och nära att 

den motsvarade en föräldra- och barnrelation.60 Fallet tyder på att en särskilt personlig 

anknytning mellan sökanden och adoptivbarn också kan leda till att undantag från 

normal åldersskillnad tillåts.  

Sammanfattningsvis finns inget lagstadgat krav på viss ålderskillnad mellan adoptant 

och adoptivbarn, men åldersskillnaden bör som huvudregel inte vara mindre än den 

som normalt kan råda mellan en förälder och dess barn, alltså en skillnad på ca 16 år. 

Prövningen görs av domstol inom ramen för den allmänna lämplighetsprövningen. I 

praxis har framkommit att undantag från huvudregel kan göras när det rör fall där två 

makar ansöker om att adoptera tillsammans och åldersskillnaden är liten mellan 

barnet och en av adoptivföräldrarna. Undantag kan göras också med hänsyn till att 

barnet har en särskild personlig anknytning till den eller de som ansöker om adoption. 

                                                      
58

 Se avsnitt 3.3.1 Nedre åldersgräns för en närmare redogörelse av rättsfallet. 
59

 Se även Regeringsrättens dom RÅ 1991 ref 90 med samma innebörd. 
60

 RH 1997:102. 
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3.4 Åldersgränserna - i takt med tiden? 

Att de gällande åldersgränserna, för vilka jag redogjort ovan, ligger på den nivå de gör 

bör inte ses som en självklarhet. Synen på familjen har genom historien gått igenom en 

mängd förändringar och kommer troligtvis fortsätta göra det även i framtiden. Tack 

vare samhällsutvecklingen och medicinska framsteg lever vi allt längre och kvinnor och 

män väljer att bli föräldrar allt senare.61 I detta avsnitt behandlas därför frågan om de 

åldersgränser som gäller idag verkligen är välmotiverade. 

3.4.1 Den nedre åldersgränsen 

Minimigränsen på 25 år har varit gällande ända sedan adoption först reglerades i 

Sverige 1917. Den framstår därför som väl förankrad i lagstiftningen, men röster har 

höjts för en sänkning av minimiåldern. 1970 ansåg justitiedepartementet i en 

departementspromemoria att minimiåldern bör sänkas till 20 år.62 I promemorian 

erinrades om att myndighetsåldern nyligen sänkts till just 20 år och att det stod den 

som blivit myndig fritt att gifta sig och bilda familj. Den 5 år högre åldersgränsen för 

adoption ansågs därför kunna ifrågasättas. Det var inte längre nödvändigt att vänta till 

någon fyllt 25 år för att fastställa att personen inte kan få egna biologiska barn, vilket 

var ett av argumenten när minimigränsen först infördes.63 I promemorian sades vidare 

att minimigränsen i och för sig kunde bidra till att säkerställa att adoptanten uppnått 

tillräcklig grad av mognad och skötsamhet, men att reglerna kring 

adoptionsförfarandet, t ex den allmänna lämplighetsprövningen, i sig gav tillräckliga 

garantier för att kravet på mognad och skötsamhet skulle upprätthållas. I den 

proposition som följde departementspromemorian höll departementschefen med i 

uttalandena och konstaterade att den gällande minimigränsen i vissa fall kan stå i 

vägen för en adoption som egentligen hade varit motiverad. Men departementschefen 

slog fast att förslaget stred mot 1967-års Europarådskonvention om adoption, som 

                                                      
61

 Se Socialstyrelsens publikation Graviditeter, förlossningar och nyfödda barn, bilaga 1, tabell 1 och 
SCB:s befolkningsstatistik, Tabeller & diagram, Återstående medellivslängd för åren 1751-2012. 
62

 Ds Ju 1970:5, s 60 f. 
63

 Se avsnitt 3.3.1 Nedre åldersgräns. 
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inte tillät en minimiålder som understeg 21 år, och underkände därför förslaget att 

sänka minimiåldern.64 

Frågan kom upp igen i Förmyndarskapsutredningens slutbetänkande 

"Adoptionsfrågor", där utredningen kort konstaterade att några skäl till att sänka 

adoptionsålder inte framkommit och att det hur som helst skulle strida mot 1967 års 

Europakonvention om adoption att sänka minimigränsen till gällande myndighetsålder, 

d v s 18 år.65 

Sverige frånträdde nämnda konvention 2003 och sedan dess har det varit fritt fram att 

sätta en minimiåldersgräns från 18 år.66 Frågan om det finns anledning att se över den 

gällande 25-årsgränsen kan därför åter aktualiseras. Frågeställningen behandlades 

relativt nyligen i betänkandet Modernare adoptionsregler, vilket togs fram av 2008 års 

adoptionsutredning. I betänkandet, som ännu inte lagts till grund för lagstiftning, lyftes 

det fram att man som artonåring är myndig och därmed förväntas ta ansvar som en 

vuxen person.67 Det påpekades också att den som fyllt 18 år kan gifta sig och dessutom 

få hjälp med att övervinna ofrivillig barnlöshet genom assisterad befruktning. 

Utredningen menade att 25-årsgränsen, mot bakgrund av detta, framstår som något 

ålderdomlig och att en sänkning av minimigränsen "bättre skulle återspegla en modern 

syn på familjebildning".68  

Det finns dock, enligt utredningen, också skäl till att behålla nuvarande minimigräns. 

Många adoptivbarn har det gemensamt att de lämnar en familj för att upptas i en 

annan. Utredningen hänvisar till forskning som gjorts inom området som visar på att 

adoptivbarn, på grund av sin barndom, kan vara särskilt sårbara. Att överges och få en 

ny familj, eventuellt i ett nytt land, innebär en betydande känslomässig omställning för 

barnet. Det är en erfarenhet som kan finnas kvar i resten av barnets liv och visa sig 
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 Prop 1970:186, s 50 f. Andra ändringar gjordes dock för att utvidga möjligheten för den som inte fyllt 
25 år att adoptera, se avsnitt 3.3.1 Nedre åldersgräns. 
65

 SOU 1989:100, s 160 f. 
66

 Den nya Europarådskonventionen om adoption från 2008 tillåter en minimiålder från 18 upp till 30 år.  
Som tidigare nämnts har dock Sverige ännu inte anslutit sig till denna konvention. 
67

 Hur vuxen en människa egentligen är vid 18-års ålder kan dock ifrågasättas. Se disk-, tvätt- och 
städförmågan hos den genomsnittlige gymnasiestudenten. 
68

 SOU 2009:61, s 127. 
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längre fram i livet vid tillfällen som är extra känslomässiga, t ex vid en skilsmässa. Att 

adoptivbarn har en sådan särskild bakgrund innebär att det ställs höga krav på 

föräldrarnas förmåga att uppfostra barnet och ansvara för att barnets utveckling sker i 

en positiv riktning. Utredningen menar att man som 18-åring i regel inte har tillräcklig 

livserfarenhet och mognad för att kunna axla en sådan uppgift. På grund av detta, och 

då adoption före 25-års ålder i praktiken är mycket ovanligt, föreslår utredningen att 

minimiåldern på 25 år ska bestå.69  

Personligen är jag, av följande skäl, beredd att ansluta mig till adoptionsutredningens 

uppfattning. De argument som talar för en sänkning av minimiåldern utgår i huvudsak 

från den som ansöker om att få adoptera. Sökanden är myndig, det går att tidigt 

konstatera att sökanden inte kan få barn, sökanden kan få tillgång till assisterad 

befruktning, etc. Argumenten som talar för att behålla 25-årsgränsen har däremot 

tyngden vid vad som är barnets bästa. Fokus ligger på att säkerställa att adoptanten 

har uppnått en tillräcklig grad av mognad och livserfarenhet, inte främst för sin egen 

skull, utan för att kunna tillgodose adoptivbarnets behov. Adoptivbarnets särskilda 

bakgrund, och effekterna därav, gör att det bör ställas höga krav på adoptivföräldrar.70 

Den särskilda bakgrunden hos barnet gör också att jämförelsen mellan föräldraskap 

genom adoption respektive assisterad befruktning är missvisande.71 Nu kan det förstås 

förhålla sig så att en 18-åring i vissa fall är mognare och mer lämpad att adoptera än 

gemene 25-åring, men det finns inte någon ovillkorlig rätt att bli förälder och i min 

mening är det därför lämpligare att låta dessa eventuella undantagsfall vänta i några 

år, än att sänka minimigränsen. En sänkning skulle skicka signaler till de beslutande 

instanserna att 18-åringar generellt har den livserfarenhet som krävs för att kunna bli 

adoptivförälder, vilket jag inte anser vara med verkligheten överensstämmande.72 Av 
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 SOU 2009:61, s 127 f. 
70

 Se mer om forskningen kring adoptivbarn i prop 2001/02:123, s 23 och SOU 2001:10, s 16 och 128 ff. 
Se även Socialstyrelsen och MIA:s informationsblad Att blir förälder till ett barn som redan finns, s 46, 
om konsekvenserna av att bli sviken tidigt i livet. 
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 Det är dessutom inte möjligt att få tillgång till assisterad befruktning som 18-åring i alla län. 
Minimiåldergränserna varierar mellan 18 och 25 år beroende på i vilket län vården söks, se avsnitt 
4.3.1 Nedre åldersgräns. 
72

 Noterbart i sammanhanget är att genomsnittsåldern för förstföderskor idag närmar sig 30 år, 
se Socialstyrelsens publikation Graviditeter, förlossningar och nyfödda barn, bilaga 1, tabell 1. 
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hänsyn till barnets bästa anser jag därför att gällande 25-års gräns, med tillhörande 

undantagsregler, bör bestå. 

3.4.2 Den övre åldersgränsen 

Som tidigare nämnts ska sökandens ålder i regel inte överstiga 42 år vid 

ansökningstillfället för att medgivande till adoption ska ges. Detta ska säkerställa att 

adoptanten inte är över 45 år när adoptionen slutligen genomförs. Den vanligaste 

orsaken till att medgivande till adoption nekas är att sökanden passerat denna 

åldersgräns.73 Men varför har just denna gräns valts och är anledningarna bakom 

åldersgränsen fortfarande giltiga, trots att synen på den traditionella familjen är i 

förändring och trots att vi idag lever längre än någonsin? 

Att gränsen går vid 45-års ålder har motiverats med att det är viktigt att 

adoptivfamiljer i sin struktur inte skiljer sig allt för mycket från andra familjer.74 

Liknande resonemang om normalitet, som att i vart fall kvinnor vid 45-års ålder 

generellt har kraftigt eller helt nedsatt fertilitet, har också använts.75 Dessa argument 

saknar inte helt relevans men de kan enligt min mening ifrågasättas, bland annat för 

att de utgår från sökanden och inte barnet. Man kan också fråga sig hur mycket vikt 

som ska läggas vid att ha en "normal" familj. För det första har acceptansen för 

familjestrukturer som avviker från normen ökat under de senaste decennierna, vilket 

kan ses inte minst i utvidgningen av homosexuellas familjerättsliga rättigheter. För det 

andra har medelåldern stigit bland både förstföderskor och omföderskor. Från och 

med 1975 till 2011 har andelen förstföderskor som är 35 år och äldre ökat från 1,9 till 

13,1 procent. Förstföderskor som är 40 år eller äldre utgjorde 2011 hela 2,2 procent.76 

Att ha äldre föräldrar är alltså inte längre avvikande från normen på samma sätt som 

det tidigare varit. Nämnas ska också att även om 45 år är ett slags medeltal för när 
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 Socialstyrelsen, Internationella adoptioner – nya krav på blivande adoptivföräldrar, s 21. 
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 Prop 2003/04:131, s 61. 
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 SOU 2003:49, s 232. 
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 Socialstyrelsens publikation Graviditeter, förlossningar och nyfödda barn, bilaga 1, tabell 3. 
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kvinnors fertilitet är kraftigt heller helt nedsatt, är de individuella variationerna mycket 

stora.77  

Ett argument som däremot, enligt i mening, förtjänar uppmärksamhet är vikten av att 

blivande adoptivföräldrar har orken, hälsan och det sociala nätverket som krävs för att 

uppfostra barnet och engagera sig i barnets liv inte bara under de tidiga uppväxtåren, 

utan hela tiden upp till 20-årsåldern.78 Detta ligger i linje med tanken om barnets 

bästa. Att gränsen på grund av detta ska ligga på just 45 år är däremot inte alldeles 

självklart. I förarbetena nämns 65-årsåldern som någon slags utgångspunkt för när en 

förälder inte längre har nog ork att ta hand om ett barn.79 Varför just 65 år 

motiverades inte närmare, men en anledning skulle kunna vara att det helt enkelt 

rimmar bra med att 65 år är den allmänna pensionsåldern. 

Vid en jämförelse med de åldersgränser som gäller för manliga partner vid assisterad 

befruktning, vilka i vissa landsting ligger runt 55-årsåldern, framstår den övre 

åldersgränsen för adoption som låg. Samma slags argument om att föräldrar ska ha 

förmåga att ta hand om barnet under hela dess uppväxt har använts när åldersgränser 

diskuterats för assisterad befruktning, men i dessa fall anses alltså en manlig partner 

kunna uppfylla detta krav trots att denne är 10 år äldre än den åldersgräns som gäller 

för adoption.80 En skillnad är förvisso att adoptionsbarn kan ha en särskilt problematisk 

bakgrund och därmed kräva ett mer aktivt föräldraskap, men att detta motiverar en 

skillnad mellan gränserna på 10 år finner jag tveksamt. 

Ett annat faktum som kan tala för att gränsen är för lågt satt är den ökade 

medellivslängden. När utgångspunkten för åldersgränsen slogs fast i RÅ 1995 ref 67 var 

medellivslängden för svenska kvinnor 81,45 år och för män 76,16 år, medan 

motsvarande siffror 2012 var 83,54 år respektive 79,87 år.81 Medelåldern har alltså 

ökat med drygt två år för kvinnor och nästan fyra år för män. Några enorma skillnader 
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 Se mer under avsnitt 3.3.2 Övre åldersgräns. 
79

 SOU 2003:49, s 230. 
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 Se avsnitt 3.3.2 Övre åldersgräns. 
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 SCB:s befolkningsstatistik, Tabeller & diagram, Återstående medellivslängd för åren 1751-2012. 
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rör det sig förvisso inte om, men medellivslängden spås fortsätta öka i samma takt och 

då är det rimligt att anta att både män och kvinnor orkar vara föräldrar högre upp i 

åren.82 

Sammanfattningsvis anser jag att det, med hänsyn till barnets bästa, är motiverat med 

någon slags övre åldersgräns för adoption, men att det kan ifrågasättas om den 

gränsen bör ligga där den gör idag. Den stadigt ökande medellivslängden hos både 

kvinnor och män skulle kunna ses som ett tecken på att barnets behov av närvarande 

föräldrar kan, eller åtminstone kommer kunna, tillvaratas även när föräldrarna nått 

högre upp i åldrarna. Kanske skulle det därför vara motiverat att inom några decennier 

överväga att höja åldersgränsen för adoption. 

3.5 Bör samtliga åldersgränser regleras i lag? 

Den nedre åldersgränsen för adoption är som nämnts lagstadgad i 4 kap 1 § FB, medan 

den övre åldersgränsen går att utläsa ur praxis och förarbeten. Det har i förarbetena 

diskuterats om även den övre åldersgränsen bör befästas i lag – något som föreslogs av 

både utredningen för internationella adoptioner 2003 och av 2008 års 

adoptionsutredning.83 I förslagen framhölls att en lagstadgad åldersgräns skulle 

innebära ett förtydligande av ålderns betydelse i lämplighetsprövningen – något som 

ansågs nödvändigt eftersom utredare och beslutsfattare uttryckt att de saknat tydliga 

anvisningar i frågan.84 Förslaget från 2003 ratades av riksdagen med hänvisning till att 

en lagstadgad åldersgräns skulle kunna leda till att flexibiliteten i 

lämplighetsprövningen skulle minska.85 I betänkandet från 2008 års 

adoptionsutredning, vilket inte ännu har behandlats, konstaterades att trots de 

förtydliganden av ålders betydelse som gjordes i prop 2003/04:131 och i den 

lagstiftning som följde, finns stora skillnader i hur de olika socialnämnderna gör sin 

bedömning i åldersfrågan.86 Utredningen kom därför med ett liknande förslag som det 
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 SOU 2003:49, s 232 och SOU 2009:61, s 215. 
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som framlades 2003. I betänkandet framhålls att undantag från åldersgränsen bör 

kunna göras när särskilda skäl föreligger. Som särskilda skäl anges, utöver de grunder 

som nämnts i avsnitt 3.3.2 Övre åldersgräns, t ex det fall där adoptanten passerar 

åldersgränsen sent i en adoptionsprocess och anknytningen mellan barnet och 

adoptanten redan börjat etableras.87 

När ställning ska tas till frågan om den övre åldersgränsen för adoption bör lagstadgas 

ligger således i den ena vågskålen behovet av en tydlig och enhetlig tillämpning för 

myndigheterna och i den andra behovet av flexibilitet i lämplighetsprövning. Jag har 

full förståelse för att de som är emot en lagstadgad åldersgräns lägger stor vikt vid 

flexibiliteten. En alltför statisk åldersgräns är enligt min mening inte önskvärd, utan 

utrymme för undantag måste kunna ges. Att kunna vara flexibel i 

lämplighetsprövningen har dock ett begränsat värde när, som idag är fallet, utredare 

och beslutsfattare uttrycker osäkerhet kring hur denna flexibilitet ska användas.88 En 

sådan situation riskerar att leda till mindre välavvägda beslut där barnets intresse 

riskerar att få stå tillbaka till förmån för föräldrarnas önskan att få barn.89 En 

lagstadgad åldersgräns behöver dessutom i praktiken inte innebära att flexibiliteten 

eftersätts i speciellt stor utsträckning. Skulle förslaget från 2008 års 

adoptionsutredning införas skulle ju möjligheten att göra undantag från åldersgränsen, 

på samma grunder som är möjliga idag, fortfarande bestå. I förslaget exemplifieras 

dessutom ytterligare situationer som skulle kunna ligga till grund för undantag från 

åldersgränsen. 

Min samlade bedömning är således att en lagstadgad övre åldersgräns vore att föredra 

framför en åldersgräns som endast framgår av praxis och förarbeten. En sådan ordning 

skulle leda till en enhetligare tillämpning av åldersgränsen, utan att flexibiliteten för 

den skull eftersätts på ett sätt som riskerar oönskade nekanden till adoption. 
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4 Assisterad befruktning 

4.1 Introduktion 

Termen assisterad befruktning är ett samlingsnamn för ett antal metoder som används 

för att på medicinsk väg sammanföra ägg och spermier. Assisterad befruktning regleras 

i lagen om genetisk integritet (LGI), där 6 kap reglerar insemination medan 7 kap 

reglerar befruktning utanför kroppen. Med insemination förstås att spermier förs in i 

kvinnan på konstgjord väg. Själva befruktningen är däremot inte konstgjord utan sker 

naturligt i kvinnan.90 Insemination kan delas upp i makeinsemination, där kvinnan 

befruktas av sin makes – eller sambos – spermier, och givarinsemination, där 

spermierna kommer från annan än kvinnans make eller sambo – alltså från en donator. 

Befruktning utanför kroppen, även kallat in-vitro-fertilisering (IVF), innebär att ägg tas 

ut ur kroppen, befruktas av spermier i ett provrör, och sedan förs in i kvinnans 

livmoder. Även vid IVF-behandling skiljer man mellan de fall där både ägg och spermier 

kommer från makarna eller samborna, respektive de fall där antingen ägg eller 

spermier är donerade. Anledningen till att åtskillnad görs är att de sistnämnda fallen 

ger upphov till en del etiska frågeställningar. Dels innebär användandet av donerade 

könsceller att endast en av föräldrarna faktiskt blir biologisk förälder vilket kan sägas 

leda till en obalans i föräldraskapet och särskilda svårigheter för barnet, dels anses 

befruktning med donerade könsceller innebära ett större avsteg från den naturliga 

avlingsprocessen.91 Ett accepterande av befruktning utanför kroppen där både ägg och 

spermier är donerade har av lagstiftaren ansetts innebära ”en allför långtgående 

strävan att med tekniska insatser kompensera livets ofullkomlighet” och är därför inte 

tillåtet.92 

Ur ett lagstiftningsperspektiv är assisterad befruktning en relativt ny företeelse. Det 

var först på 80-talet som insemination och befruktning utanför kroppen reglerades i 

svensk lag. Innan dess rådde stora oklarheter kring behandlingen och frånvaron av 

                                                      
90

 Saldeen, Barn- och föräldrarätt, s 108 f. 
91

 Se prop 1984/85:2, s 9, prop 1987/88:160, s 10 ff och prop 2001/02:89, s 35 ff. 
92

 Prop 2001/02:89, s 51 f. 



33 

 

reglering ledde till att de barn som kom till genom assisterad befruktning riskerade att 

bli rättsligt faderlösa.93 Genom ikraftträdandet av lag (1984:1140) om insemination och 

lag (1988::711) om befruktning utanför kroppen – vilka motsvarar dagens 6 och 7 kap 

LGI – reglerades assisterad befruktning genom regler om bland annat var behandlingen 

får utföras och vem som har rätt att få behandling. I nästkommande avsnitt redogörs 

för dessa förutsättningar, med tonvikt på de åldersgränser som råder och de frågor 

som dessa åldersgränser ger upphov till.  

4.2 Förutsättningar 

Till skillnad från vad som gäller vid adoption finns vid assisterad befruktning ett 

kvalificerat tvåsamhetskrav.94 I 6 kap 1 § och 7 kap 3 § LGI framgår att kvinnan som är 

föremål för behandlingen måste vara gift, sambo eller registrerad partner. Kvinnans 

partner måste enligt samma paragrafer lämna skriftligt samtycke till den assisterade 

befruktningen. Vid befruktning utanför kroppen där ägg eller spermier används från en 

donator måste även givaren – alltså ägg- eller spermiedonatorn – lämna ett skriftligt 

samtycke till att spermie eller ägg får användas för befruktning (7 kap 2 § LGI). 

Vissa former av assisterad befruktning får endast utföras på särskilda sjukhus. Reglerna 

skiljer sig åt beroende på vilken slags assisterad befruktning det är fråga om. När det 

gäller makeinsemination är detta en tekniskt mycket enkel metod som inte anses ge 

upphov till några särskilda etiska eller psykosociala problem.95 Av dessa anledningar 

finns, utöver de regler som gäller för medicinsk behandling i allmänhet, inga särskilda 

bestämmelser om var makeinsemination får utföras. Givarinsemination måste 

däremot i regel utföras på offentligt finansierade sjukhus. Privata kliniker får utföra 

behandling om tillstånd givits av Socialstyrelsen (6 kap 2 § LGI). Samma villkor som för 

givarinsemination gäller för befruktning utanför kroppen där både spermie och ägg 
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 Se t ex NJA 1983 s 320 där barnet efter att ha kommit till genom givarinsemination blev utan rättslig 
far då denne ansökt om upphävande av faderskap. 
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 Tvåsamhetskravet synes dock vara på väg att överges då en särskild utredare fått i uppdrag av 
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Utvecklingen har kritiserats av Sörgjerd som menar att barnets bästa får stå tillbaka för vuxnas intressen, 
SvJT 2012, s 683 f. 
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kommer från paret (7 kap 4 § LGI). Vad gäller befruktning utanför kroppen med 

donerade ägg eller spermier måste dessa behandlingar utföras vid ett 

universitetssjukhus. Sammantaget kan sägas att ju mer tekniskt komplicerad 

behandlingen är och ju mer komplexa etiska överväganden den ger upphov till, desto 

högre krav ställs på sjukhusets kompetens. 

Vem som helst har inte rätt att få tillgång till assisterad befruktning. Enligt 

Socialstyrelsens föreskrifter ska paret, innan de godkänns för insemination eller IVF-

behandling, genomgå en undersökning i syfte att utreda om paret har rimliga 

möjligheter att få barn på naturlig väg och om de har medicinska förutsättningar för 

att bli gravida genom assisterad befruktning.96 Om utredningen visar att paret har 

rimliga möjligheter att få barn på naturlig väg bör assisterad befruktning normalt inte 

erbjudas paret.97 Om det finns risk att barnet smittas av någon allvarlig sjukdom eller 

att kvinnans eller barnets liv eller hälsa riskeras, ska behandling inte genomföras.98 

När det gäller assisterad befruktning där donerade ägg eller spermier används ska en 

särskild lämplighetsprövning göras. Läkaren ska då pröva om det med hänsyn till 

makarnas eller sambornas medicinska, psykologiska och sociala förhållanden är 

lämpligt att insemination eller IVF-behandling genomförs (6 kap 3 § och 

7 kap 5 § LGI).99 Enligt Socialstyrelsens allmänna råd bör läkarens bedömning utgå från 

parets möjlighet och förmåga att fungera som föräldrar under barnets hela uppväxt. 

Hänsyn bör därför tas till parets ålder, hälsotillstånd och eventuella 

funktionsnedsättningar, inbördes relation, levnadsförhållanden och inställning till att 

berätta för barnet om dess biologiska ursprung.100  

Sammanfattningsvis är det endast makar, sambo och registrerade partner som kan få 

tillgång till assisterad befruktning. I lagen uppställs krav på att samtycke har getts av 

berörda parter, regler om var och av vem behandlingen får utföras samt bestämmelser 
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 4 kap 5 § SOSFS 2009:32. 
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 Prop 1984/85:2, s 24 och prop 2005/06:64, s 182. 
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 4 kap 7-10 § § SOSFS 2009:32. 
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 I nämnda lagrum framgår också att assisterad befruktning i dessa fall endast får genomföras om det 
kan antas att det blivande barnet kommer att växa upp under goda förhållanden. 
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om vilka medicinska förutsättningar som måste föreligga för att ett par ska ha rätt till 

behandling. I fråga om assisterad befruktning där donerade ägg eller spermier används 

ska läkaren göra en särskild lämplighetsprövning. I denna prövning ingår att beakta 

parets ålder. Just åldersaspekten är av särskilt intresse för denna uppsats och 

behandlas därför utförligare nedan. 

4.3 Särskilt om åldersgränser 

Någon lagstadgad undre eller övre åldersgräns för assisterad befruktning finns inte 

utan det är upp till de olika landstingen att bedöma vilken ålder som är lämplig. De 

regler som landstingen själva satt upp i frågan skiljer sig därför i många avseenden från 

varandra. Jag redogör nedan för vilka åldersgränser som gäller och behandlar även en 

del frågeställningar som uppkommer till följd av dessa gränser. 

4.3.1 Nedre åldersgräns 

Frågan om vilken minimigräns som ska gälla för att ett par ska få tillgång till assisterad 

befruktning har inte varit föremål för någon omfattande diskussion. I förarbetena till 

inseminationslagen behandlades dock frågan i korta ordalag. I det betänkande som låg 

till grund för prop 1984/85:2 föreslogs, vad gäller givarinsemination, att en åldersgräns 

för paret motsvarande den 25-årsgräns som gäller vid adoption skulle införas. 

Utredningen menade att det man på så vis skapade goda förutsättningar för 

förhållandet verkligen skulle vara stabilt, att beslutet om att skaffa barn var väl 

övervägt och att paret i fråga skulle kunna hantera de särskilda problem som kan 

uppkomma då endast en av föräldrarna är biologisk förälder.101 I propositionen 

menade departementschefen att ett sådant krav i och för sig många gånger kan vara 

befogat, men att omständigheterna i vissa fall är sådana att en lägre ålder ska godtas. 

Utan att ge några exempel på vad dessa omständigheter kunde vara slogs fast att 

någon nedre åldersgräns inte skulle anges i lag.102 I specialmotiveringen till regeln om 
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särskild prövning vid givarinsemination uttalades dock att en 25-årsgräns normalt ska 

gälla.103  

Vid makeinsemination är utgångspunkten att behandlingen är helt jämförbar med att 

paret avlar ett barn på naturligt sätt eller genom annan medicinsk behandling. 

Proceduren är enkel och båda föräldrarna blir barnets biologiska föräldrar. Dessa 

föräldrar bör därför ha samma utgångsläge som vilket annat föräldrapar som helst och 

någon nedre åldersgräns har därför aldrig föreslagits.104 

Vad gäller befruktning utanför kroppen har i förarbetena inte gjorts några specifika 

uttalanden om en nedre åldersgräns vid behandling, annat än ett generellt 

konstaterande att vid behandling som involverar donerade spermier eller ägg kan en 

jämförelse göras med bedömningen som sker vid adoption av små barn.105 

I slutändan är det upp till landstingen och ansvarig läkare att göra en bedömning av 

den nedre åldersgränsen. I min kontakt med de sju universitetssjukhusen framgick det 

att någon bedömning i praktiken inte görs i varje enskilt fall och inte heller görs någon 

åtskillnad mellan olika former av assisterad befruktning eller mellan fall där donerade 

könsceller används respektive inte används. Istället följer sjukhusen den generella 

åldersgräns som uppställts av respektive landsting eller vårdregion, vilka enligt min 

mikroundersökning ligger någonstans mellan 18 och 25 år beroende på var i landet 

vården söks.106 

De nedre åldergränser som tillämpas i praktiken är alltså inte alla gånger 

överensstämmande med vad som uttalats i förarbetena. Betydelsen av detta samt 

frågan om det bör lagstiftas om en nedre åldersgräns diskuteras nedan i 

avsnitt 4.4 Lagen och verkligheten. 
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 Norrlands universitetssjukhus tillämpar en minimiåldersgräns på 23 år, https://www.vll.se/,  
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4.3.2 Övre åldersgräns 

Assisterad befruktning innebär, till skillnad från adoption, utöver att föräldrarna ska 

kunna ta hand om barnet under hela dess uppväxt, också att en av de blivande 

föräldrarna måste gå igenom en graviditet som kan vara förenad med risker. 

Graviditetskomplikationer för både barnet och kvinnan, t ex missfall, för tidig födsel 

och missbildningar, ökar ju äldre kvinnan är.107 Både etiska och medicinska 

överväganden gör sig alltså gällande i frågan om hur gamla föräldrarna bör få vara för 

att få behandling genom assisterad befruktning. Att inte vem som helst kan har rätt till 

behandling ligger i linje med tanken att samhället har ett ansvar gentemot det barn 

som samhället varit delaktigt i att avla.108 Frågan har därför, till skillnad från den om en 

nedre åldersgräns, behandlats relativt utförligt i förarbetena. Diskussionen har förts 

nästan uteslutande inom ramen för den särskilda psyko-sociala prövning som ska göras 

när inseminationen eller IVF-behandlingen utförs med hjälp av donerade könsceller. 

När det gäller behandling där parets egna könsceller använts har det i förarbetena inte 

ansetts nödvändigt med någon åldersgräns över huvud taget.109 

Som tidigare nämnts finns ingen lagstadgat övre åldersgräns i Sverige. I 

departementspromemorian Behandling av ofrivillig barnlöshet föreslogs en lagstadgad 

åldersgräns på 42 år, om inte synnerliga skäl förelåg.110 Det lyftes fram att assisterad 

befruktning har till syfte att undanröja hinder för en naturlig befruktning, och inte att 

gå utöver vad de naturliga livsprocesserna tillåter, vilket vore fallet om gränsen istället 

drogs vid den tidpunkt då kvinnan i fråga passerat menopaus. En åldersgräns kopplad 

till kvinnans menopaus skulle också leda till att kvinnor som drabbats av för tidig 

menopaus skulle uteslutas från möjlighet till behandling. Den föreslagna gränsen 

grundades därför i stället på att kvinnans fertilitet normalt börjar avta vid 42-års ålder.  
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 Ds 2000:51, s 45, Prop 2001/02:89, s 28, SMER 2013:1, s 205.  
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 En del av detta ansvar är att säkerställa barnets rätt till att födas friskt, prop 2001/02:89, s 21. 
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I den efterföljande propositionen slogs först fast att kvinnans fertilitet avtar snabbt 

efter 40 års ålder och försvinner normalt helt och hållet när kvinnan är mellan 45 och 

50 år gammal.111 Det ansågs viktigt att behandling med hjälp av assisterad befruktning 

inte skulle strida mot dessa naturliga förutsättningar. Regeringen ratade dock förslaget 

om en lagstadgad åldersgräns med hänvisning till att det finns stora individuella 

skillnader för när kvinnors fertilitet helt avtagit. Flera medicinskt sakkunniga 

remissinstanser påpekade också att svenska kvinnors menopaus vanligtvis inträffade 

senare än vid 42 års ålder. Regeringen nöjde sig därför med att slå fast att både 

mannens och kvinnans ålder ska, utifrån barnets bästa, beaktas när fråga är om 

assisterad befruktning med donerade könsceller och att denna prövning kan liknas 

med den lämplighetsprövning som görs vid adoption.112 

Socialstyrelsen har i uppgift att utforma allmänna råd för vad som ska gälla vid den 

särskilda prövningen, inklusive hur åldersfrågan ska behandlas. I Socialstyrelsens 

föreskrifter och allmänna råd uttalas dock inte mer i åldersfrågan än att läkarens 

bedömning bör utgå från parets möjlighet och förmåga att fungera som föräldrar 

under barnets hela uppväxt och att parets ålder därmed är en faktor som bör 

beaktas.113  

Landstingen har att beakta Socialstyrelsens allmänna råd när de beslutar vem som har 

rätt till assisterad befruktning. Statens kommuner och landsting (SKL) genomförde 

2012 en kartläggning av vilka åldersgränser som i praktiken tillämpades av 

landstingen.114 Rapporten visade att det rådde stora skillnader mellan de olika 

landstingen. Åldersgränserna för kvinnan som ska bära barnet varierar mellan 37 och 

41 år vid insemination och mellan 37 och 40 år vad gäller befruktning utanför 

kroppen.115 Vissa landsting har alltså olika gränser beroende på vilken behandling det 

rör sig om. Innebörden av åldersgränsen skiljer sig också åt då några av landstingen 
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uppgav att åldersgränsen gäller vid tidpunkten för behandling, medan andra uppgav 

att gränsen avser åldern vid start av första behandlingen.116 

Även vad gäller partnerns ålder har de flesta landstingen satt upp egna gränser. 

Enhetligheten mellan dessa åldersgränser är ännu mindre. Vissa landsting har ingen 

åldersgräns alls, medan andra tillämpar en åldersgräns då partnern är man, men inte 

då partnern är kvinna. Ungefär hälften av landstingen som har åldersgräns för partnern 

har olika åldersgränser för kvinnliga och manliga partner – i dessa fall är åldersgränsen 

för kvinnliga partners lägre.117 Någon åtskillnad på åldersgränser mellan assisterad 

befruktning med egna respektive donerade könsceller verkar över huvud taget inte 

göras. 

Svaret på frågan om vilken övre åldersgräns som gäller vid assisterad befruktning är 

alltså att det beror på. Stora skillnader gör sig gällande beroende på var i landet paret 

söker vård, både vad gäller den kvinna som ska bära barnet och hennes partner. En 

generell slutsats är dock att gränsen ligger mellan 37 och 41 år för kvinnan och mellan 

37 och 56 för partnern. I en jämförelse med vad som uttalats i förarbetena ligger 

åldersgränserna för den behandlade kvinnan förhållandevis lågt – ett faktum som inte 

är helt oproblematiskt. Denna fråga diskuteras därför närmare i följande avsnitt. Även 

frågan om behovet av harmonisering av åldersgränserna mellan länen diskuteras 

nedan.  

4.4 Lagen och verkligheten 

Som konstaterats ovan råder skillnader mellan vad som uttalats i förarbetena och vilka 

åldersgränser som tillämpas i praktiken. När frågan om en fast övre åldersgräns 

diskuterats i förarbetena har lagstiftaren ratat en sådan lösning med hänvisning till de 

stora variationer som råder mellan kvinnor vad gäller tidpunkten för menopaus.118 En 

mer flexibel syn på ålders betydelse har alltså förespråkats, men det har också uttalats 
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att gränsen bör gå någonstans runt 40-45 år. I realiteten har landstingen satt 

åldersgränser som ligger mellan 37 och 41 år.  

Med tanke på att verkligheten och lagmotiven skiljer sig från varandra kan det 

ifrågasättas vad poängen med att inte ha en lagstadgad övre åldersgräns är, då 

landstingen ändå sätter sina egna gränser och därmed omöjliggör den flexibilitet som 

enligt lagstiftaren är anledningen till att någon lagstadgad åldersgräns inte ska finnas.  

I Kammarrätten i Sundsvalls dom i mål nr 1207-08, som rörde ersättning för IVF-

behandling i annat EU-land, inhämtades ett yttrande från Socialstyrelsen. I yttrandet 

uttalades att den gräns på 37 år som Norrbottens läns landssting uppställt för IVF-

behandling inte stod i överensstämmande med vetenskap och beprövad erfarenhet, 

utan istället troligen satts på sjukvårdsekonomiska grunder.119 Kammarrätten dömde i 

linje med Socialstyrelsens yttrande och gav patienten rätt till ersättning för IVF-

behandlingen som utförts utomlands. Rättsfallet ger inte någon klarhet i hur hög 

åldersgränsen skulle vara för att inte strida mot vetenskap och beprövad erfarenhet, 

men ger åtminstone uttryck för att de lägst satta åldersgränserna inte är korrekt 

motiverade. 

Det vore i min mening önskvärt att komma till rätta med de lågt satta åldersgränserna. 

En lösning skulle kunna vara att, som tidigare föreslagits, lagstifta om en övre 

åldersgräns. Detta skulle dock kunna leda till att flexibiliteten minskar. En annan 

lösning, vilken SMER förordar i sin senaste rapport, kan vara att inte tillåta 

schablonmässigt fastställda åldersgränser utan istället kräva att en individuell 

bedömning av ålders betydelse görs i varje enskilt fall.120 Barnets bästa och moderns 

medicinska förutsättningar måste naturligtvis vara centrala överväganden i 

bedömningen. En sådan lösning förefaller än mer aktuell i de fall som rör assisterad 

befruktning med parets egna könsceller, då det i förarbetena tydligt uttalats att någon 

fast åldersgräns i dessa fall inte är nödvändig.121 En invändning mot att inte låta 
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landstingen sätta egna åldersgränser skulle kunna vara att en sådan lösning strider mot 

landstingens grundlagsfästa rätt till självstyre, 1 kap 1 § RF. Att detta vore ett problem 

var dock inte något som togs upp i samband med förslaget om lagstadgad åldersgräns i 

Ds 2000:51 och torde inte utgöra något direkt hinder. 

Vad gäller de minimiåldersgränser som tillämpas av landstingen går även dessa många 

gånger emot uttalandena i förarbetena. Istället för att ha göra en individuell 

bedömning av betydelsen av parets ålder, med 25 år som utgångspunkt, har fasta 

minimigränser satts, och då ofta under 25 år. Även här vore det lämpligt från 

lagstiftarens håll att agera, om det finns någon allvarlig avsikt att lagen ska tillämpas på 

avsett sätt. 

Då lagstiftaren uttryckligen sagt att minimiåldersgränsen för assisterad befruktning 

med donerade könsceller bör likna den som görs vid adoption skulle en lagstadgad 

minimiåldersgräns, i likhet med 4 kap 1 § FB, kunna införas. Detta skulle å ena sidan 

kunna säkerställa att paret uppnått en tillräcklig grad av mognad och skötsamhet. Å 

andra sidan är inte de svårigheter som föräldrar till adopterade barn respektive barn 

som tillkommit genom assisterad befruktning med donerade könsceller helt likartade. 

Ett starkt skäl till en minimiåldersgräns vid adoption är att barnet redan haft svåra 

upplevelser i sitt liv som kan ge upphov till problem. I fråga om assisterad befruktning 

där bara ena föräldern är biologisk förälder är skälet till att särskilda svårigheter kan 

uppkomma snarare just det faktum att barnet bara är biologisk besläktad med en av 

föräldrarna. Sett ur barnets ögon är detta något som barnet inte kommer att få 

kännedom om förrän han eller hon levt i åtminstone några år. Föräldrarna kommer 

åtminstone då, alltså när ”problemet” aktualiseras, generellt sett ha blivit över 25 

år.122 Däremot kan det för den förälder som inte har en genetisk koppling till barnet 

innebära problem redan från början att inte känna sig likställd som förälder. Det är 

därför viktigt att beslutet är väl övervägt och att föräldern verkligen är mogen nog att 
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ta beslutet att bli förälder. Det är i min mening samhällets ansvar att säkerställa att så 

är fallet och på så vis skydda barnets intressen.  

Ofta ställs förvisso även andra krav än åldersgränser upp, t ex att paret måste varit 

skriva på samma adress i minst två år, som gör att det sällan eller aldrig torde vara 

aktuellt för en 18-åring att ha rätt till assisterad befruktning. Jag anser trots det att en 

25-årsgräns, med möjlighet till undantag då särskilda skäl föreligger, är att föredra. En 

sådan lösning överensstämmer enligt min mening med vad som är barnets bästa. Att 

flexibiliteten blir lidande i detta fall väger inte lika tungt som i fråga om en övre 

åldersgräns, då möjligheten att få rätt till assisterad befruktning finns kvar senare i 

livet. En lagstadgad minimiåldersgräns skulle också resultera i att reglerna blir mer 

enhetliga över länsgränserna.  

4.5 Harmonisering mellan länen 

Då det idag är upp till landstingen att göra bedömningen av ålders betydelse vid 

assisterad befruktning har, som tidigare påpekats, stora skillnader uppkommit mellan 

de olika landstingen. Detta leder till att åldern, på ett mycket godtyckligt sätt, får olika 

betydelse beroende på var i landet man bor. I en rapport från SKL från 2012 

redogjordes för landstingens inställning till frågan om en harmonisering av reglerna 

kring assisterad befruktning, däribland åldersgränserna, borde genomföras. Nio 

landsting ställde sig positiva till harmonisering, medan sex landsting var negativt 

inställda. Sex landssting valde att inte svara på frågan.123 Av de som ställt sig positiva 

till harmonisering framhölls att en harmonisering av reglerna skulle leda till bättre vård 

för patienterna och mer jämlik vård över landet.124 Vad de landsting som ställde sig 

emot en harmonisering hade för skäl till detta framgår inte, men det framstår inte som 

otroligt att ekonomiska faktorer och viljan till egenbestämmande kan ha betydelse.125 

Som ett nästa steg gavs i rapporten SKL:s vävnadsråd i uppgift att kartlägga och ta fram 

gemensamma tolkningar inom flera områden, bland annat landstingens tolkning av 
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 SKL 2012, s 43. 
124

 SKL 2012, s 43. 
125

 Se avsnitt 4.4 Lagen och verkligheten. 
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åldersnivåer vid assisterad befruktning.126 Denna rapport skulle vara klar senast den 

30e juni 2013, men har tyvärr försenats och är därför inte möjlig att ta del av inom 

tidsramen för skrivandet av denna uppsats.127 Det är därför svårt att bilda sig en 

välgrundad uppfattning av vilka konsekvenser en harmonisering av åldersgränserna 

skulle få. Jag har dock svårt att se några direkt negativa effekter, särskilt ur ett 

patientperspektiv. Till de positiva effekterna hör däremot att patientens möjlighet till 

vård inte är beroende av var i Sverige patienten valt att ha sin hemvist. Enligt min 

mening är initiativet välkommet och förhoppningsvis leder rapporten till att 

åldersgränserna tolkas på samma sätt i hela landet.  

4.6 ”Reproductive tourism” till följd av lågt satta åldersgränser 

När assisterad befruktning 2005 gjordes tillgänglig även för lesbiska par var ett av 

skälen till detta att många lesbiska par kringgick lagen genom att vända sig till sjukhus 

utomlands. Detta ansågs bekymmersamt eftersom barnet då inte kunde garanteras 

möjlighet att få kunskap om sitt genetiska ursprung.128 Att komma runt dylika 

begränsningar i lagen genom att söka assisterad befruktning utomlands kallas, i brist 

på ett vedertaget svenskt begrepp, för reproductive tourism och förekommer även i 

syfte att kringgå de svenska åldersgränserna för både adoption och assisterad 

befruktning. Det är oklart i vilken utsträckning detta sker, men det bedöms som vanligt 

förekommande.129 

Att personer som passerat åldersgränserna söker vård utomlands kan medföra 

negativa konsekvenser i form av ökade medicinska risker för både den behandlade 

kvinnan och för barnet. Dessutom riskerar barnet, i de fall där donerade könsceller 

används, att inte få kännedom om sitt genetiska ursprung.130 Frågan är då om en 

höjning av åldersgränserna i syfte att motverka reproductive tourism kan vara 
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 SKL 2012, s 6. 
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 E-postkontakt med SKL:s vävnadsråd 2013-07-11. 
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 Prop 2004/05:137, s 39. 
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 SMER 2013:1, s 210. 
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motiverad, på likande sätt som det var ett av skälen till att assisterad befruktning för 

lesbiska par tilläts. 

En höjning av åldersgränserna skulle kunna motverka reproductive tourism i viss 

utsträckning, men då det saknas statistik för hur många som söker vård utomlands och 

av vilken anledning de gör det, är effekterna av en höjning svåra att överblicka. Det bör 

hållas i åtanke att det inte endast är de lågt satta åldersgränserna som orsakar att 

personer söker vård utomlands, utan även andra hinder, som t ex krav på tvåsamhet, 

högt ställda medicinska krav, höga kostnader och långa väntetider, ligger bakom 

fenomenet.131 Det kan alltså ifrågasättas hur stor effekt en höjning av åldersgränserna 

faktiskt skulle få.  

Att motverka reproductive tourism är enligt min mening inte i sig skäl nog att höja 

åldersgränserna, även om en höjning skulle kunna ha viss positiv effekt. Anser man att 

reproductive tourism är ett problem som måste bekämpas krävs troligen mycket 

bredare insatser, t ex i form av harmoniserande lagstiftning på EU-nivå. Argumentet 

skulle dock kunna användas som ett delskäl i en bredare argumentation för en höjning 

av åldersgränserna, på samma sätt som gjordes när assisterad befruktning gjordes 

tillgängligt för lesbiska par. 
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 Mladovsky, IVF and reproductive tourism, Euro Observer, vol 8, nr 4, s 5. 
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5 Diskrimineringsfrågor 

5.1 Bakgrund 

En intressant fråga som uppkommer i samband med de åldersgränser som gäller för 

adoption och assisterad befruktning är om de på något sätt kan innebära 

diskriminering. I januari 2013 infördes ett utvidgat skydd för åldersdiskriminering vilket 

innebär att åldersdiskriminering numer även kan aktualiseras inom bland annat hälso- 

och sjukvården samt socialtjänsten.132 Det är ännu oklart vad denna utvidgning 

kommer få för konsekvenser. I detta kapitel undersöks därför huruvida nuvarande 

åldersgränser kan vara åldersdiskriminerande. Eftersom vissa landsting tillämpar olika 

åldersgränser för manliga och kvinnliga partners vid assisterad befruktning behandlas 

även frågan om könsdiskriminering.133 Kapitlet avslutas med frågan om 

åldersgränserna kan strida mot EKMR och den däri stadgade rätten till privat- och 

familjeliv (art 8). 

5.2 Förbud mot diskriminering i svensk rätt 

5.2.1 Introduktion 

Sedan januari 2009 är de olika diskrimineringsgrunderna samlade i en och samma lag, 

nämligen diskrimineringslagen (2008:567) (DL). Enligt 1 kap 1 § DL har lagen till 

ändamål att motverka diskriminering och på andra sätt främja lika rättigheter och 

möjligheter oavsett bland annat kön eller ålder. I lagens andra kapitel återfinns förbud 

mot diskriminering inom olika samhällsområden, däribland hälso- och sjukvården samt 

socialtjänsten (2 kap 13 § DL). Med direkt diskriminering – vilken är den form av  

 

                                                      
132

 Vad gäller adoption omfattar diskrimineringslagen bara den del av ärendena som handläggs av 
socialnämnden, dvs. medgivandet till adoption. Domstolens beslut och domar kan inte angripas med 
hjälp av diskrimineringslagen utan måste överklagas i vanlig ordning och därigenom få en korrekt rättslig 
prövning, Gabinus Göransson m fl, Diskrimineringslagen, s 152. 
133

 Övriga diskrimineringsgrunder ligger utanför ramen för denna uppsats och kommer därför inte att 
behandlas.  
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diskriminering som är aktuell att diskutera i denna uppsats – menas enligt 

1 kap 4 § 1 p DL att: 

”… någon missgynnas genom att behandlas sämre än någon annan behandlas, har 

behandlats eller skulle ha behandlats i en jämförbar situation, om missgynnandet 

har samband med kön […] eller ålder” 

För att fastslå om diskriminering föreligger måste alltså tre rekvisit prövas: 

missgynnandet, jämförelsen och orsakssambandet. Är dessa kriterier uppfyllda rör det 

sig om diskriminering, såvida inte någon undantagsregel är tillämplig. I fråga om hälso- 

och sjukvård samt socialtjänst finns i 2 kap 13 a § DL ett undantag från 

könsdiskriminering. I paragrafen framgår att förbudet mot könsdiskriminering inte 

hindrar att kvinnor och män behandlas olika, om det har ett berättigat syfte och de 

medel som används är lämpliga och nödvändiga för att uppnå syftet. En motsvarande 

undantagsregel för diskriminering på grund av ålder finns i 2 kap 13 b § 2 p DL. I 

nämnda paragrafs första punkt stadgas dessutom att förbudet mot 

åldersdiskriminering inte hindrar tillämpning av bestämmelser i lag som föreskriver viss 

ålder.  

Frågan blir då om den eller de som nekas adoption eller assisterad befruktning på 

grund av de gällande åldersgränserna kan anses ha blivit utsatta för diskriminering och 

i sådana fall om någon undantagsbestämmelse kan vara tillämplig.  

5.2.2 Åldersdiskriminering 

För att diskriminering ska anses föreligga måste de ovan nämnda rekvisiten 

missgynnande, jämförelse och orsakssamband föreligga. Med missgynnande menas en 

handling eller underlåtenhet som försätter någon i ett sämre läge eller där en 

behandling kan sägas medföra skada eller nackdel för personen i fråga. Sådant som 

typiskt sett innebär en faktisk förlust, ett obehag eller liknande är missgynnande. 

Avgörande är om en negativ effekt uppstår.134 Både vad gäller adoption och assisterad 
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befruktning måste det anses som ett missgynnande att inte få medgivande till 

adoption eller rätt till behandling genom assisterad befruktning.  

Enligt lagen måste en jämförelse också göras. Jämförelsen ska göras med någon som 

befinner sig i en jämförbar situation, men behöver inte avse en verklig person.135 Ett 

par som nekas medgivande till adoption eller behandling med hjälp av assisterad 

befruktning på grund av att de just passerat den övre åldergränsen kan mycket väl 

tänkas, förutom uppnådd levnadslängd, vara i samma situation – t ex socialt, 

ekonomiskt och medicinskt – som ett par som ligger just under åldersgränsen. Det 

äldre paret blir därför missgynnade i förhållande till det yngre paret. Samma situation, 

fast omvänt, kan uppkomma när minimiåldersgränserna sätter stopp för adoption eller 

assisterad befruktning. Att orsaken till missgynnandet är parets ålder råder det inga 

tvivel om – det ligger i åldergränsens natur att den är just åldern som är avgörande.  

Enligt min bedömning kan alltså åldersgränserna innebära att någon har diskriminerats 

enligt 2 kap 13 § DL. För att diskrimineringen ska kunna beivras krävs dock att 

undantagen i 2 kap 13 b § DL inte är tillämpliga. Punkt 1 i nämnda paragraf undantar 

tillämpning av bestämmelser i lag som föreskriver viss ålder från 

diskrimineringsförbudet. Som tidigare fastslagits i uppsatsen är det endast den nedre 

åldersgränsen för adoption som är fastslagen i lag. En person eller ett par som nekas 

medgivande till adoption på grund av denna åldersgräns kan därför inte anses ha blivit 

diskriminerade. Övriga åldersgränser måste dock prövas mot undantaget i 

2 kap 13 b § 2 p DL. 

Undantaget i 2 kap 13 b § 2 p DL tillåter särbehandling på grund av ålder om 

särbehandlingen har ett berättigat syfte och de medel som används är lämpliga och 

nödvändiga för att uppnå syftet. Den nedre åldersgränsen för assisterad befruktning, 

som i realiteten ligger mellan 18 och 25 år, har till syfte att säkerställa att föräldrarna 

har uppnått den mognad som krävs dels för att förstå innebörden och konsekvenserna 

av behandlingen, dels för att faktiskt kunna ge barnet en så god uppfostran som 
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möjligt.136 Åldersgränsen är som högst 25 år, vilket gör att paret i värsta fall får vänta 

några år med att få behandling. Därför kan åldergränsen inte sägas vara onödigt 

sträng. Jag anser således att minimiåldersgränsen har ett berättigat syfte – nämligen 

barnets bästa – och att gränsen är både lämplig och nödvändig för att kunna tillvarata 

barnets intresse.  

Även de övre åldersgränser som gäller för adoption och assisterad befruktning har till 

syfte att tillvarata barnets bästa. Åldersgränserna har ansetts nödvändiga för att 

säkerställa att barnet får föräldrar som har ork och möjlighet att uppfostra och stötta 

barnet under hela barnets uppväxt.137 Vid assisterad befruktning finns även medicinska 

skäl, både för barnet och för den presumtiva modern, till att ha en övre åldersgräns. 

Övre åldersgränser har alltså i sig ett berättigat syfte, men jag menar att det 

åtminstone går att ifrågasätta om de nivåer åldergränserna ligger på är lämpliga och 

nödvändiga för att uppnå det syftet.  

Vid adoption är det i första hand föräldrarnas ork och förmåga att ge barnet en trygg 

uppväxt och hantera de särskilda problem som adoptivbarnets bakgrund kan ge 

upphov till som ligger till grund för den övre åldersgränsen. Hur förutsättningarna för 

att uppfylla detta ser ut lär variera kraftigt från fall till fall. Att en närmast statisk 

åldersgräns på 42 år för medgivande till adoption skulle vara absolut nödvändig är inte 

givet, i synnerhet med tanke på att en manlig partner vid assisterad befruktning tillåts 

vara uppemot 56 år gammal. Det är mycket svårt att säga exakt var gränsen lämpligast 

skulle dras för att kunna uppnå dess syfte. Jag vill dock inte gå så långt som att säga att 

det är olämpligt att gränsen för adoption ligger där den gör idag, men kanske vore det 

lämpligare att inte neka någon adoption enbart på grund av vederbörandes ålder, utan 

istället göra en helhetsbedömning i varje enskilt fall. Enligt min bedömning skulle alltså 

en person eller ett par som nekas medgivande till adoption på grund av att 

åldersgränsen överstigits kunna vara utsatta för diskriminering, då kravet på 

nödvändighet i 2 kap 13 b § 2 p DL skulle kunna anses ouppfyllt. Huruvida en domstol 
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 Se avsnitt 4.3.1 Nedre åldersgräns. 
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 Se bl a 4 kap 12 § SOSFS 2009:32 och prop 2003/04:131, s 61. 
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skulle göra samma bedömning är tveksamt, men en prövning av frågan skulle 

onekligen vara intressant.  

De övre åldersgränserna för assisterad befruktning har även de sin grund i barnets 

bästa, men även medicinska syften ligger bakom. Dessa åldersgränser ligger i realiteten 

lägre än åldersgränserna för adoption – den lägsta på endast 37 år.138 I det tidigare 

nämnda rättsfallet från Kammarrätten i Sundsvall slog rätten, med utgångspunkt i ett 

yttrande från Socialstyrelsen, fast att en övre åldersgräns på 37 år för assisterad 

befruktning inte är kan anses förenlig med vetenskap och beprövad erfarenhet.139 I 

nämnda yttrande framhölls också att gränsen troligen satts av ekonomiska skäl och 

inte medicinska. Detta anser jag tala för att de medel som används för att uppnå de 

medicinska syftena som ligger till grund för åldersgränsen inte är nödvändiga och 

heller inte lämpliga. Inte heller anser jag att det är nödvändigt eller lämpligt att, såsom 

landstingen gjort, sätta gränsen så lågt som 37-41 år för att säkerställa att föräldrarna 

kan ta hand om barnet under hela dess uppväxt. Adoptivföräldrar anses ju klara av 

detta upp till de är fyllda 45 år. Av dessa anledningar är det min bedömning att någon 

som nekats assisterad befruktning på grund av sin ålder kan vara utsatt för 

diskriminering enligt 3 kap 13 § DL, förutsatt att de utöver åldern befinner sig i en 

jämförbar situation med någon som skulle godkänts för behandling. 

Sammanfattningsvis är det svårt att förutspå vad det utökade skyddet för 

åldersdiskriminering kommer få för konsekvenser vad gäller personer som nekas 

adoption eller assisterad befruktning på grund av sin ålder. Min bedömning är att ett 

nekande på grund av de lägre åldersgränserna inte kan utgöra diskriminering, att det 

åtminstone kan ifrågasättas om den övre åldersgränsen för adoption är nödvändig för 

att säkerställa barnets bästa och att personer som nekas assisterad befruktning på 

grund av en övre åldersgräns mycket väl kan komma att anses ha blivit diskriminerade. 

Jag går nu över till att behandla frågan om åldersgränserna för partner till kvinna som 

är föremål för behandling med hjälp av assisterad befruktning och den skillnad som där 

föreligger mellan kvinnliga och manliga partner. 
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5.2.3 Könsdiskriminering 

Jag har tidigare i denna uppsats konstaterat att vid assisterad befruktning tillämpas i 

vissa län olika övre åldersgränserna för partner till den behandlade kvinnan beroende 

på om partnern är man eller kvinna.140 Detta är en fråga som är relaterad till ålder men 

den är främst intressant ur ett könsdiskrimineringsperspektiv.141 Även diskriminering 

på grund av kön är som nämnts otillåten inom hälso- och sjukvården (2 kap 13 § DL). 

Det fall som kommer undersökas i detta avsnitt är det när ett par nekas assisterad 

befruktning på grund av att den kvinna som inte ska bära barnet överskrider den 

kvinnliga åldersgränsen, men inte den åldersgräns som hade gällt om hon istället varit 

en manlig partner. 

För att diskriminering ska anses vara för handen måste rekvisiten i 1 kap 4 § 1 p DL –

d v s missgynnande, jämförelse och orsakssamband – vara uppfyllda. Att ett 

missgynnande föreligger står klart, då det lesbiska paret inte får rätt till behandling. En 

jämförelse måste också göras med någon i jämförbar situation. I detta fall är det i min 

mening möjligt att anse att ett par där partner är man, men i övrigt har samma 

förutsättningar, är i en jämförbar situation. Den kvinnliga och manliga partner har 

nämligen identiska uppgifter i processen. Ingen av dem kommer gå igenom någon 

graviditet, utan har som huvudsaklig uppgift att stötta sin partner genom graviditeten 

och sedan uppfostra och ta hand om barnet.142 Att då tillåta assisterad befruktning för 

ett par men samtidigt, på grund av att partnern är kvinna, neka ett annat par 

behandling utgör i min mening diskriminering. Orsakssambandet mellan könet och 

missgynnandet anser jag styrkt då de lägre åldersgränserna för kvinnor verkar 

motiveras av att kvinnor inte kan få barn på naturlig väg lika högt upp i åldrarna som 

män.143 
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 Se avsnitt 4.3.2 Övre åldersgräns. 
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 Fokus skulle också kunna läggas på diskriminering p g a sexuell läggning, men jag anser att den 
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inte på hennes sexuella läggning. 
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Frågan är då om undantaget i 2 kap 13 a § DL är tillämpligt. Bestämmelsen är utformat 

på samma sätt som tidigare nämnda 2 kap 13 b § 2 p DL och stadgar således att 

förbudet mot diskriminering i 2 kap 13 § DL som har samband med kön inte hindrar att 

kvinnor och män behandlas olika, om särbehandlingen har ett berättigat syfte och de 

medel som används är lämpliga och nödvändiga för att uppnå syftet. Ett berättigat 

syfte till att göra åtskillnad mellan män och kvinnor skulle kunna vara att mäns fertilitet 

inte upphör lika tidigt som kvinnors. Resonemanget bygger alltså på vad att man ska 

efterlika det som är ”naturligt”. Min invändning mot detta är för det första att 

argument som bygger på vad som är ”naturligt” förefaller uddlösa i ett sammanhang 

där man redan klivit över de barriärer som naturen uppställt genom att möjliggöra för 

två kvinnor att bli föräldrar till samma barn. För det andra har en kvinnlig partner, som 

tidigare nämnts, identiska föräldrauppgifter med en manlig partner. Inga av dessa 

uppgifter är kopplade till hennes egen möjlighet att bli gravid. Då kvinnor dessutom 

generellt sett lever längre än män skulle det till och med kunna påstås att en kvinnlig 

partner har bättre förutsättningar för att kunna vara närvarande under barnets hela 

uppväxt.144 

Min bedömning är således att när ett par med en kvinnlig partner nekas assisterad 

befruktning på grund av att en lägre åldersgräns tillämpas på kvinnliga än manliga 

partner, rör det sig om diskriminering på grund av kön. Jag anser inte att undantaget i 

2 kap 13 a § DL är tillämpligt då det inte finns något berättigat syfte till särbehandling. 

De medel som används för att uppnå (det oberättigade) syftet kan därmed aldrig anses 

lämpliga eller nödvändiga. 

5.2.4 Sammanfattning diskriminering svensk rätt 

Det finns idag inga prejudicerande fall där det avgjorts om de åldersgränser som 

tillämpas idag kan innebära att personer som nekats adoption eller assisterad 

befruktning blivit diskriminerade. Min bedömning är emellertid att det i tre fall finns 

skäl att i olika hög grad misstänka att otillåten diskriminering förekommer.  
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Det första, och mest tveksamma fallet, rör den övre åldersgränsen för adoption. 

Barnets bästa utgör i detta fall förvisso ett berättigat syfte till diskriminering, men jag 

menar att det går att ifrågasätta om åldersgränsen på 42 år för medgivande till 

adoption uppfyller kravet på nödvändighet i 2 kap 13 b § 2 p DL.  

Det andra fallet gäller de övre åldersgränserna för assisterad befruktning. I detta fall, 

där åldersgränserna för behandling ligger på 37-41 år, anser jag det vara än mer 

tveksamt om åldersgränserna satts på en nivå som är nödvändig för att uppnå dess 

syfte – i synnerhet vad gäller de landsting som tillämpar en åldersgräns så låg som 37 

år. 

Det tredje fallet rör situationen där olika åldersgränser tillämpas för partnern till den 

kvinna som ska genomgå behandling med assisterad befruktning, beroende på om 

partnern är kvinna eller man. Det är i detta fall, till skillnad från de tidigare två, inte 

fråga om åldersdiskriminering utan om könsdiskriminering. Jag anser inte att det över 

huvud taget finns något berättigat syfte till att göra en sådan åtskillnad mellan manlig 

och kvinnlig partner, då partnerns uppgifter är desamma oavsett kön. Det faktum att 

kvinnor blir infertila tidigare än män saknar därför betydelse.  

Då det råder oklarheter om personer diskrimineras till följd av de åldersgränser som 

tillämpas vore det önskvärt att de fall som diskuterats i detta avsnitt inom kort får sina 

avgöranden i domstol. 

5.3 Åldersdiskriminering enligt EKMR 

En annan intressesant fråga är om de åldersgränser som råder i Sverige för adoption 

och assisterad befruktning kan ifrågasättas med hjälp av EKMR. I detta avsnitt utreds, 

med utgångspunkt i ett rättsfall från Europadomstolen, huruvida Sverige genom sina 

åldersgränser bryter mot den enskildes rätt till skydd för privat- och familjeliv enligt 

artikel 8 EKMR i kombination med diskrimineringsförbudet i artikel 14 EKMR.  

I artikel 8 EKMR stadgas den enskildes rätt till skydd för privat- och familjeliv. Artikeln 

har av domstolen tolkats mycket brett och innefattar även rätten till skydd för den 
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enskildes beslut att bli, eller att avstå från att bli, förälder.145 I artikel 14 framgår att 

konventionsstaterna ska säkerställa konventionens rättigheter utan att någon 

diskriminering sker. Ålder är inte uppräknad som en diskrimineringsgrund i artikeln, 

men listan är inte uttömmande och ålderdiskriminering har genom praxis ansetts 

otillåtet.146 

I Schwizgebel v Switzerland, no. 25762/07 hade Europadomstolen att pröva om en 

ensamstående schweizisk kvinna, som vid 47 års ålder nekats tillstånd att motta 

ytterligare ett adoptivbarn, hade utsatts för åldersdiskriminering. Enligt schweizisk rätt 

skulle extra hänsyn ta till barnets bästa om åldersskillnaden mellan barnet och 

adoptivföräldern översteg 40 år. Den nationella domstolen menade att en 

åldersskillnad på över 45 år var för stor och att medgivande till adoption därför inte 

skulle ges.147 

I domskälen uttalar Europadomstolen att diskriminering enligt artikel 14 kan anses 

föreligga endast om det inte finns en objektiv och godtagbar grund för 

diskrimineringen. För att diskrimineringen ska vara tillåten måste också 

särbehandlingen som görs vara proportionerlig i förhållande till ändamålet.148 

Domstolen menade att åldersgränser för adoption har åtminstone ett legitimt syfte, 

nämligen att skydda barnets välmående och rättigheter. Fråga blev då om de 

schweiziska myndigheterna hållit sig inom ramen för vad som kan anses vara 

proportionerligt för att uppnå syftet med särbehandling.149 

Domstolen påminner om att konventionsstaterna åtnjuter ett visst tolkningsutrymme 

(margin of appreciation) i frågan om hur och i vilken utsträckning en särbehandling är 

rättfärdigad.150 Hur stort detta tolkningsutrymme är i en specifik fråga kan fastställas 

bland annat genom att undersöka om det finns några gemensamma drag i 
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konventionsstaternas syn på, i detta fall, åldersgränser för adoption.151 Domstolen 

fastslår att synen på åldersgränser bland konventionsstaterna varierar kraftigt. Bland 

de länder som har en lagstadgad övre åldersgräns varierar denna mellan 35 och 60 år. 

Andra länder, däribland Sverige, har ingen lagstadgad övre åldersgräns utan nöjer sig 

med att mer generella regler om att adoptantens ålder ska beaktas.152 Angående den 

nedre åldersgränsen konstateras att de flesta länder tillämpar en nedre åldersgräns 

och att denna sträcker sig mellan 18 och 30 år.153 

På grund av att någon konsensus i frågan om åldersgränserna inte kunde anses 

föreligga ansåg Europadomstolen att medlemstaterna måste ha ett vidsträckt 

tolkningsutrymme när det gäller att sätta åldersgränser för adoption.154 Bedömningen i 

det aktuella fallet blev därför att de schweiziska myndigheternas agerande inte 

utgjorde något brott mot artikel 8 i kombination med artikel 14. Av detta kan 

slutsatsen dras att inte heller Sveriges åldersgränser strider mot bestämmelserna i 

EKMR.  

Målet gällde specifikt de övre åldersgränserna för adoption men domstolen gjorde 

även vissa uttalanden om minimigränser. Bland annat sades att någon enhetligt princip 

rörande konventionsstaternas minimigränser inte kunde sägas existera. Däremot 

menade domstolen att viss vägledning kan hittas i 2008 års Europarådskonvention, där 

det framgår att de fördragsslutande staterna har rätt att införa minimiåldersgränser på 

mellan 18 och 30 år.155  De svenska nedre åldersgränserna ligger inom detta 

åldersspann och det är därför mycket osannolikt att de skulle anses ligga utanför 

Sveriges tolkningsutrymme och därmed utgöra diskriminering.156 

Är då domstolens resonemang, som specifikt gällde adoption, även applicerbara på 

åldersgränserna för assisterad befruktning? Frågan har inte prövats i 

Europadomstolen, men assisterad befruktning är en relativt ny företeelse och även 
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inom detta område råder stor diskrepans mellan de olika konventionsstaternas 

lagstiftning.157 Jag håller det därför som troligt att konventionsstaterna skulle beredas 

ett brett tolkningsutrymme även i fråga om fastställande av åldersgränser för 

assisterad befruktning. Min uppfattning är således att de åldersgränser som gäller i 

Sverige för assisterad befruktning inte strider mot diskrimineringsförbudet i EKMR. 

Slutsatsen blir således att Europadomstolens domskäl i rättsfallet Schwizgebel v 

Switerzland talar för att EKMR inte utgör något hinder för den övre åldersgräns för 

adoption som idag tillämpas i Sverige. Det är heller inte troligt att den nedre 

åldersgränsen skulle anses diskriminerande enligt EKMR. Avslutningsvis är det min 

bedömning att samma resonemang kan användas vad gäller assisterad befruktning och 

att de där gällande åldersgränserna därför inte heller kan anses utgöra diskriminering i 

EKMR:s mening. 
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6 Avslutande reflektioner 

De blivande föräldrarnas ålder har i många fall betydelse för frågan om adoption eller 

assisterad befruktning ska beviljas. Både nedre och övre åldersgränser tillämpas för de 

båda instituten och för många individer innebär detta att de i Sverige inte har någon 

möjlighet att bilda familj. Men att skaffa barn är ingen absolut rättighet och 

åldersgränser i någon form är enligt min mening nödvändiga för att tillgodose 

principen om barnets bästa.  

Var dessa gränser ska dras och hur de ska regleras är viktiga frågor som måste fortsätta 

utvärderas och diskuteras. När det offentliga har makten att avgöra vem som lämpar 

sig att bilda familj och vem som inte gör det måste de gränser som sätts vara tydliga 

och välmotiverade. Tyvärr råder idag stora skillnader dels mellan vad som uttalats i 

förarbeten och hur åldersgränserna tillämpas i praktiken, dels mellan de olika 

landstingens och socialnämndernas tillämpning av reglerna. Det bör enligt min mening 

ligga i lagstiftarens och övriga beslutsfattande organs intresse att i det framtida arbetet 

motverka dessa inkonsekvenser. 

Utvidgningen av ålder som diskrimineringsgrund inom socialtjänsten och hälso- och 

sjukvården är ännu en anledning till att diskutera de gällande åldersgränserna. Skulle 

en domstolsprövning visa att de åldersgränser som tillämpas är diskriminerande måste 

åtgärder naturligtvis vidtas.  

Avslutningsvis kan jag konstatera att problematiken kring vem som ska ges tillstånd till 

adoption eller assisterad befruktning väcker en mängd intressanta frågor, och som 

framkommit i denna uppsats råder det inga tvivel om att betydelsen av föräldrarnas 

ålder är en av dessa frågor. Att övervinna ofrivillig barnlöshet är alltså, i många fall, en 

åldersfråga. 
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