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REMISSYTTRANDE: Alla tiders föräldraskap – ett stärkt skydd för barns familjeliv, SOU 
2022:38 
Betänkande av utredningen om en föräldraskapsrättslig lagstiftning för alla.  
 
 
Övergripande synpunkter.  
AFO tillstyrker i stort utredningens förslag i SOU 2022:38. AFO har vissa synpunkter på 
förslagen. 
 
Rätten till kännedom om genetiskt ursprung.  
Barn ska alltid ha rätt att ha kännedom om sitt genetiska ursprung, de ska ha rätt att veta 
vem som är spermiedonator och vem som är äggdonator.  
Idag ska föräldrarna informera barnet om deras ursprung via könscellsdonation. Detta visar 
sig dock inte göras i alla fall. AFO menar att det i skriften måste skärpas så att detta finns 
angivet i folkbokföringen om en person tillkommit via insemination eller befruktning utanför 
kroppen.  
 
Adoption 
AFO anser att adoption ska nyttjas endast om det är för barnets bästa. Adoption är ett 
slutgiltigt beslut med stora konsekvenser för barnet och kan i stunden vara svåra att 
överblicka. Att lagmässigt göra adoptionen som en möjlighet för vuxna att bekräfta en 
familjerelation är en brist på att se på barnet utifrån ett barnperspektiv. Överväganden kring 
adoption måste utgöras utifrån varje enskilt barns behov och situation. AFO anser därför att 
det är av yttersta vikt att vara restriktiv med utökade möjligheter till adoption. Adoption idag 
är en s.k. stark adoption vilket innebär att alla familjerättsliga förpliktelser/rättigheter tas 
bort mellan den adopterade och den biologiska familjen. Dessutom kommer barnet inte att 
ha hjälp, insyn eller stöd från socialtjänsten.  
 
Förslag till betänkandet SOU 2022:18 är att stärka barnets rätt till kännedom om sitt 
genetiska ursprung samt att mycket försiktigt använda adoption som ett sätt för vuxna att 
bekräfta en familjerelation. Att utifrån ett barnperspektiv kunna förstå konsekvenser för det 
lilla barnet långt fram i tiden är svårt och kräver stor kännedom kring att växa upp utanför 
sitt biologiska sammanhang.  
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