
Ht 2011 
Examensarbete, 30 hp 
Juristprogrammet, 270 hp 
Handledare: Viola Boström 

 

 

EN FÖRÄLDER BLIR TILL 

Om fastställande och upphävande av föräldraskap och 
förhållandet till barnets bästa 

Maria Beljestrand 

 
 

 

   

 

 



  2 

 

 

FÖRORD 

När jag bestämde mig för att läsa juridik och kom in på 

juristprogrammet var glädjen total. Jag hade lyckats nå mitt mål att ta 

mig in på programmet – nu gällde det bara att också lyckas ta mig ut 

från programmet! 

 Fyra och ett halvt år kändes då som en oändligt lång tid, men 

tiden har gått fort och nu står jag här och har passerat mållinjen. Det 

är med blandade känslor som jag lämnar studentlivet bakom mig. 

 Det är många som har ställt upp för mig på olika sätt under 

resans gång. Min sambo Markus har varit ett enormt stöd under alla år 

av studier – jag hade inte klarat det här utan dig! Mamma, pappa, Lena 

och övrig familj – ni är de bästa man kan önska sig och har som längst 

alltid funnits ett telefonsamtal bort. 

 Avslutningsvis min handledare, Viola Boström, för dina kloka 

synpunkter och för visat tålamod med att skrivandet av examensarbetet 

drog ut på tiden. 

 

Till Er alla vill jag rikta ett varmt TACK! 

 

 

Maria Beljestrand 

Oktober 2011 



  3 

FÖRKORTNINGAR 

Barnkonventionen FN:s konvention om barnets rättigheter antagen av FN:s 

generalförsamling den 20 november 1989 

Ds   Departementsserien 

Europakonventionen Europeiska konventionen den 4 november 1950 angående skydd 

för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna 

FB   Föräldrabalk (1949:381) 

FN   Förenta nationerna 

JO   Justitieombudsmannen 

JT   Juridisk tidskrift 

Kap.   Kapitel 

LU   Lagutskottets betänkande 

NJA   Nytt juridiskt arkiv 

Prop.   Proposition 

RB   Rättegångsbalk (1942:740) 

RF   Regeringsform (1974:152) 

RH   Rättsfall från hovrätterna 

SFS   Svensk författningssamling 

SOSFS  Socialstyrelsens författningssamling 

SOU   Statens offentliga utredningar 

SvJT   Svensk juristtidning 

UNICEF  United Nations Children’s Fund 

ÄktB   Äktenskapsbalk (1987:230) 

 



  4 

INNEHÅLLSFÖRTECKNING 

FÖRORD .................................................................................................................................... 2 

FÖRKORTNINGAR .................................................................................................................. 3 

INNEHÅLLSFÖRTECKNING ................................................................................................. 4 

1 INLEDNING ........................................................................................................................... 8 

1.1 Bakgrund .......................................................................................................................... 8 

1.2 Syfte och avgränsningar ................................................................................................... 9 

1.2.1 Syfte .......................................................................................................................... 9 

1.2.2 Avgränsningar ......................................................................................................... 10 

1.3 Metod och material ......................................................................................................... 11 

1.3.1 Metod ...................................................................................................................... 11 

1.3.2 Material ................................................................................................................... 11 

1.4 Disposition ..................................................................................................................... 13 

2 DEFINITIONER ................................................................................................................... 14 

2.1 Definitioner av föräldraskap ........................................................................................... 14 

2.2 Olika typer av föräldraskap ............................................................................................ 14 

3 FÖRÄLDRASKAPETS UTVECKLING ............................................................................. 16 

3.1 Före 1900-talet ............................................................................................................... 16 

3.2 Barnlagar i början av 1900-talet ..................................................................................... 18 

3.3 Föräldrabalkens tillkomst 1949 ...................................................................................... 19 

3.4 Föräldrabalken 1969 ....................................................................................................... 20 

3.5 Föräldrabalken under 1970-talet .................................................................................... 21 

4 BARNETS BÄSTA OCH RÄTTEN TILL FAMILJELIV................................................... 22 

4.1 Barnkonventionen .......................................................................................................... 22 

4.1.1 Bakgrund ................................................................................................................. 22 

4.1.2 Principen om barnets bästa i Barnkonventionen ..................................................... 23 



  5 

4.1.3 Barnets rätt att få vetskap om sina föräldrar ........................................................... 24 

4.2 Barnets bästa i föräldrabalken ........................................................................................ 25 

4.3 Europakonventionen ....................................................................................................... 26 

4.3.1 Bakgrund ................................................................................................................. 26 

4.3.2 Rätten till skydd för privat- och familjeliv .............................................................. 27 

5 FASTSTÄLLANDE AV FÖRÄLDRASKAP ...................................................................... 28 

5.1 Fastställande av moderskap ............................................................................................ 28 

5.1.1 Från moderskapspresumtion till lagreglering .......................................................... 28 

5.1.2 Barnets rätt till sitt ursprung .................................................................................... 29 

5.1.3 Moderskap vid surrogatarrangemang ...................................................................... 30 

5.1.4 Socialnämndens utredningsansvar .......................................................................... 30 

5.1.5 Talerätt och moderskap genom dom ....................................................................... 31 

5.1.6 Två uppmärksammade rättsfall ............................................................................... 32 

5.1.6.1 Barn förväxlades på BB ................................................................................... 32 

5.1.6.2 Surrogatmoderskap ........................................................................................... 33 

5.2 Fastställande av faderskap .............................................................................................. 35 

5.2.1 Olika regler .............................................................................................................. 35 

5.2.2 Faderskapspresumtion ............................................................................................. 35 

5.2.2.1 Pater est-regeln ................................................................................................. 35 

5.2.2.2 Hävande av presumtion .................................................................................... 37 

5.2.3 Faderskap genom bekräftelse eller dom .................................................................. 38 

5.2.3.1 Socialnämndens utredningsansvar och bekräftelse av faderskapet .................. 38 

5.2.3.2 Faderskap genom dom ..................................................................................... 41 

5.2.4 Talerätt .................................................................................................................... 42 

5.3 Fastställande av föräldraskap vid assisterad befruktning ............................................... 47 

5.3.1 Bakgrund ................................................................................................................. 47 

5.3.2 Moderskap vid assisterad befruktning ..................................................................... 48 

5.3.3 Faderskap vid assisterad befruktning ...................................................................... 49 



  6 

5.3.4 Föräldraskap för kvinna vid assisterad befruktning ................................................ 51 

5.3.5 Barnets rätt till sitt ursprung .................................................................................... 53 

5.3.6 Talerätt .................................................................................................................... 54 

5.4 Adoption ......................................................................................................................... 55 

5.4.1 Adoptionens rättsverkningar ................................................................................... 55 

5.4.2 Barnets rätt till sitt ursprung .................................................................................... 57 

6 UPPHÄVANDE AV FÖRÄLDRASKAP ............................................................................ 58 

6.1 Hävande av moderskap .................................................................................................. 58 

6.2 Hävande av faderskap efter faderskapspresumtion ........................................................ 58 

6.3 Hävande av bekräftelse om faderskap eller föräldraskap ............................................... 61 

6.4 Hävande av lagakraftvunnen dom .................................................................................. 62 

6.5 Hävande av adoption ...................................................................................................... 63 

7 ANALYS OCH DISKUSSION ............................................................................................ 65 

7.1 Inledning ......................................................................................................................... 65 

7.2 Faderskapspresumtion och faderskapsbekräftelse ......................................................... 65 

7.3 Det genetiska föräldraskapet .......................................................................................... 69 

7.4 Rätten att känna till sitt ursprung ................................................................................... 71 

7.5 Det sociala föräldraskapet .............................................................................................. 72 

7.6 Assisterad befruktning – viljan att bli förälder ............................................................... 74 

7.7 Mannens talerätt ............................................................................................................. 77 

7.8 Rätten till två föräldrar ................................................................................................... 81 

7.9 Upphävande av föräldraskap .......................................................................................... 82 

7.10 Avslutning .................................................................................................................... 84 

8 KÄLLFÖRTECKNING ........................................................................................................ 85 

8.1 Offentligt tryck ............................................................................................................... 85 

8.1.1 Propositioner ........................................................................................................... 85 

8.1.2 Utskottsbetänkanden ............................................................................................... 85 



  7 

8.1.3 Statens offentliga utredningar ................................................................................. 85 

8.1.4 Departementsserien ................................................................................................. 86 

8.1.5 Annat svenskt offentligt tryck ................................................................................. 86 

8.2 Övrig litteratur ................................................................................................................ 86 

8.2.1 Tryckt material ........................................................................................................ 86 

8.2.2 Otryckt material ....................................................................................................... 87 

8.3 Rättspraxis ...................................................................................................................... 88 

8.3.1 Nationell rätt ............................................................................................................ 88 

8.3.2 Europadomstolen för de mänskliga rättigheterna .................................................... 89 



  8 

1 INLEDNING 

1.1 Bakgrund  

När ett barn föds måste det fastställas vilka dess föräldrar är, då det anses vara viktigt för barn 

att ha två föräldrar som kan ge barnet trygghet – ekonomiskt, socialt och rättsligt.
1
 Det kan 

tyckas vara en tämligen enkel uppgift att fastställa föräldraskapet, men faktum är att det med 

dagens allt mer komplexa familjekonstellationer inte är helt självklart vilka som är barnets 

föräldrar i lagens mening. Skillnad görs exempelvis mellan genetiska, biologiska, rättsliga och 

sociala föräldrar, och det är inte alltid dessa olika slags föräldraskap överensstämmer.
2
  

 Anledningen till att det anses vara viktigt att fastställa det rättsliga föräldraskapet är för 

att det ger rättsverkningar i förhållande till barnet i form av bland annat underhållsskyldighet 

och vårdnadsansvar. Ur samhällets perspektiv är det viktigt att föräldraskapet fastställs så att 

någon ges det rättsliga ansvaret för barnets omsorg och försörjning. För barnets del anses det 

också vara viktigt att föräldraskapet fastställs eftersom barnet därigenom, förutom nyss 

nämnda rättigheter, dels ges arvsrätt efter sina föräldrar och dels ges familjerättslig status. 

Med familjerättslig status avses att få fastslaget att vara någons barn och höra hemma i en 

familj. Givetvis kan även föräldrarna ha ett intresse av att föräldraskapet fastställs, för att på 

så sätt säkerställa att de får vårdnaden om barnet.
3
  

 Barnets mor och far har emellertid inte lika stora rättigheter gentemot barnet vid dess 

födelse. I processen att fastställa det rättsliga föräldraskapet aktualiseras olika regler beroende 

på hur familjesituationen för barnets moder ser ut. Om hon är gift förutsätts hennes make 

automatiskt vara barnets far, medan om barnet föds av en ogift kvinna måste en utredning och 

därefter en bekräftelse av faderskapet göras för att det ska bli rättsligt gällande.
4
 Följden av 

detta blir att faderskapet kan bli felaktigt fastställt när en man presumeras vara fader till ett 

barn. När det gäller ett föräldraskap som ska fastställas genom bekräftelse, krävs att modern 

faktiskt uppger faderns namn vid utredningen vilket inte är helt självklart att hon gör om hon 

inte har en fast relation med honom. Det krävs även att mannen bekräftar faderskapet, och 

därefter måste både modern och socialnämnden godkänna hans bekräftelse. Ett fastställt 

föräldraskap kan också upphävas på vissa grunder, utan någon begränsning i tiden, vilket 

innebär att somliga barn, rättsligt sett, kan bli faderslösa när som helst. Av det sagda följer 

                                                 
1
 SOU 2007:3 Föräldraskap vid assisterad befruktning, s. 11. 

2
 Singer, Föräldraskap i rättslig belysning, s. 42 ff. 

3
 SOU 2007:3 Föräldraskap vid assisterad befruktning, s. 67 f. 

4
 1 kap. 1 och 3 §§ FB. 
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alltså att de olika regleringarna i den svenska föräldraskapslagstiftningen gör att 

föräldraskapet kan bli tämligen osäkert för barnet.  

 Ligger det i barnets intresse att reglerna är utformade på detta sätt? Det är vad den här 

uppsatsen kommer att behandla.      

 

1.2 Syfte och avgränsningar 

1.2.1 Syfte 

Det övergripande syftet med uppsatsen är att redogöra för delar av den svenska 

föräldraskapslagstiftningen – närmare bestämt föräldrabalkens fyra första kapitel, och därefter 

analysera och diskutera huruvida lagstiftningen kan anses överensstämma med principen om 

barnets bästa enligt FN:s Barnkonvention, samt gentemot Europakonventionens artikel 8 om 

rätten till familjeliv. I uppsatsen ligger fokus på hur regleringen kring fastställande av 

föräldraskap, liksom för upphävande av föräldraskap, ser ut och tillämpas.  

 Dagens regler kring hur föräldraskap ska fastställas har inte förändrats nämnvärt sedan 

tillkomsten av föräldrabalken i slutet av 1940-talet. Den rådande samhällssynen i en tidsålder 

är en bakomliggande faktor för hur lagstiftningen utformas. För att få förståelse för varför 

regleringen kring föräldraskap ser ut som den gör idag måste en kort historisk tillbakablick 

göras där det framkommer vilka synsätt som präglade tillkomsten av föräldrabalken.   

 

Följande övergripande frågeställningar ligger till grund för uppsatsen: 

- Varför är det viktigt att fastställa föräldraskap? 

- Vilka olika slags föräldraskap finns och vad har de för betydelse? 

- Vilka faktorer ligger bakom dagens reglering av föräldraskapet? 

 

Några mer specifika frågeställningar som behandlas är följande:   

- Hur fastställs moderskapet för ett barn?  

- Hur fastställs faderskapet/föräldraskapet för ett barn?  

- Under vilka förutsättningar kan föräldraskap upphävas? 

- Vem har talerätt i mål om fastställande respektive upphävande av föräldraskap? 
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1.2.2 Avgränsningar 

Uppsatsen behandlar frågor om vilka konsekvenser den svenska lagstiftningen gällande 

fastställande och upphävande av föräldraskap kan få, för främst barnet och fadern. Frågor 

rörande teknikaliteter kring hur konceptionstider och sannolikhetsbedömningar av faderskap 

kan användas som hjälpmedel vid fastställandet av faderskap, kommer inte att redogöras för. 

Dessutom behandlas inga vårdnads- eller underhållsfrågor, vilka kan sägas röra den mer 

sociala delen av föräldraskapet.  

 I uppsatsen tas den icke existerande möjligheten för en man att väcka talan om att han 

är fader till ett barn, upp. På vissa håll i litteraturen diskuteras en mans möjlighet att få 

faderskapet prövat prejudiciellt i exempelvis en arvstvist eller genom en fastställelsetalan 

enligt rättegångsbalkens regler.
5
 Historiskt sett har arvsrätten ansetts vara en av de viktigaste 

rättsföljderna av att faderskapet fastställts, vilket somliga menar kan vara en förklaring till att 

faderskapet kan prövas prejudiciellt i arvstvister. Singer menar att med nutida mått mätt torde 

andra intressen vara av större betydelse, till exempel att en man vill få fastslaget att han är 

biologisk fader till barnet och han kan ha en önskan om att ta på sig det rättsliga faderskapet 

som i sig skapar vissa rättsverkningar gentemot barnet.
6
 De fall där en man vill föra en 

faderskapstalan baserat på att han ska tillerkännas arvsrätt efter barnet, faller inte inom ramen 

för syftet, varför det lämnas utanför uppsatsen.  

 Barns rättigheter berörs bland annat i olika internationella överenskommelser
7
, men det 

är endast FN:s Barnkonvention som kommer att användas i den här uppsatsen. Detaljerade 

bestämmelser om adoptioner finns också i en särskild konvention
8
, men då uppsatsen främst 

behandlar frågor om fastställande och upphävande av föräldraskap, och inte specifikt om 

adoptioner, har denna konvention inte beaktats.   

 Praxis är en viktig del av den juridiska metoden när det är fråga om att ta fram gällande 

rätt. Syftet med den här uppsatsen är, som nämnts inledningsvis, att redogöra för reglerna om 

fastställande och upphävande av föräldraskap och se om den kan anses överensstämma med 

barnets bästa. När det gäller innebörden av barnets bästa har någon helt klar betydelse av 

begreppet inte kunnat ges, eftersom det är barnets bästa i det enskilda fallet som ska försöka 

fastställas. Vad som ska anses som barnets bästa varierar därmed från fall till fall. Vid mål om 

                                                 
5
 Se exempelvis Singer, Mannens talerätt vid fastställande av faderskap i SvJT 1992 s. 550, Saldeen, Barn- och 

föräldrarätt, s. 66. 
6
 Singer, Mannens talerätt vid fastställande av faderskap i SvJT 1992 s. 551. 

7
 Exempelvis FN:s konvention om mänskliga rättigheter, den internationella konventionen om medborgerliga 

och politiska rättigheter, den internationella konventionen om ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter, 

samt Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna.  
8
 Se Haagkonventionen om skydd av barn och samarbete vid internationella adoptioner. 
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fastställande av föräldraskap finns i princip inget utrymme för att bedöma barnets bästa. 

Föräldrabalken uppställer regler för hur fastställandet av föräldraskap ska gå till, och någon 

individuell prövning görs därmed inte i de flesta fall. Av den anledningen har någon större 

genomgång av praxis inte gjorts, istället har ett antal uppmärksammade mål valts ut för att 

belysa vilka följder lagstiftningen får i vissa fall.   

 

1.3 Metod och material 

1.3.1 Metod  

För att kunna belysa problematiken kring de rättsliga frågorna rörande föräldraskap måste en 

genomgång av den svenska lagstiftningen rörande fastställande och upphävande av 

föräldraskap göras. Därefter kan de problem som lagstiftningen innehåller lyftas fram och 

analyseras. För att göra detta användes en traditionell juridisk metod när det gäller att 

undersöka rättsreglernas utformning.  

 Barn ses ofta som en svagare part och anses därför behöva ett särskilt skydd. Många av 

de lagar som berör barn är därför utformade just för att skydda barnets intressen. För att 

kunna tillämpa reglerna med barnets bästa i sikte måste till exempel olika hänsyn tas beroende 

på vilka personer som berörs av reglerna och beroende på den rådande synen i samhället på 

familj och föräldraskap. Det ställs således krav på rättstillämpningen som inte enbart anses 

kunna tillgodoses med hjälp av en traditionell juridisk metod och traditionella rättskällor.
9
 

 Eftersom en del av syftet med uppsatsen är att belysa problematiken kring de barn- och 

föräldrarättsliga frågorna i lagstiftningen har ett försök att anlägga ett barnperspektiv vid 

analysen av lagstiftningen gjorts. För att kunna göra det, har ett kortare avsnitt som behandlar 

Barnkonventionen och principen om barnets bästa tagits med.   

 

1.3.2 Material 

Det är föräldrabalkens fyra första kapitel som behandlar föräldraskapets fastställande och 

upphävande på olika sätt och som därmed ligger till grund för uppsatsens 

problemformulering. Föräldrabalken har, bortsett från regleringen kring hur faderskap ska 

fastställas, genomgått ett antal stora förändringar genom årtiondena. För att få förståelse för 

varför lagen ser ut som den gör idag måste förarbeten användas, där olika synsätt om barn och 

                                                 
9
 Singer, Föräldraskap i rättslig belysning, s. 35 ff. 
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familjen som präglat lagtextens utformning kan skönjas. Länge ansågs äktenskapet mellan 

man och kvinna som det enda ”rätta”, men i takt med att åren gått har även andra 

samlevnadsformer kommit att accepteras. Det längsta steget ifrån ursprungstanken kan kanske 

sägas vara när samkönade par gavs möjlighet att använda sig av assisterad befruktning år 

2005. De resonemang som återfinns i förarbetena och som lett fram till förändringarna i 

föräldralagstiftningen är viktiga att redovisa för att sedan kunna diskutera reglernas 

berättigande i dagens samhälle. 

 FN:s Barnkonvention och Europeiska konventionen angående skydd för de mänskliga 

rättigheterna och grundläggande friheterna används också till viss del i uppsatsen. Det är 

främst artikel 3 i Barnkonventionen om barnets bästa som belyses och används som 

utgångspunkt vid analysen av de föräldrarättsliga reglerna. I Europakonventionen är det 

framförallt artikel 8 som lyfts fram, som ger rätt till skydd för sitt privat- och familjeliv, när 

det rör en mans möjlighet att väcka talan om fastställande av sitt faderskap. 

 När det gäller den juridiska doktrinen är det främst Anna Singer och Åke Saldeen som 

har behandlat frågor om föräldraskap. Singers avhandling Föräldraskap i rättslig belysning 

(2000) är det enskilt största verk som har skrivits om föräldraskap och därtill har hon även 

skrivit ett flertal artiklar som publicerats i diverse juridiska tidskrifter. Saldeen har också 

skrivit mycket om ämnet och somliga av hans skrifter används också i uppsatsen, främst 

boken Barn- och föräldrarätt (2009). När det gäller barnets bästa används bland annat 

Johanna Schiratzkis bok Barnrättens grunder (2010). Gerhard Hafströms bok Den svenska 

familjerättens historia (1972) har varit ett bra underlag för att få en överskådlig bild av hur 

den svenska familjerättslagstiftningen har utvecklats genom historien.   

 Som nämnts ovan används praxis för att lyfta fram vilka följder reglerna om 

föräldraskap får i vissa fall. Valet av rättsfall avser därmed inte att utgöra en generalisering av 

föräldraskapslagstiftningens följder, utan snarare en exemplifiering av densamma. Något som 

är viktigt att uppmärksamma är att lagstiftningen på det barn- och föräldrarättsliga området 

genomgått stora förändringar bara under det senaste decenniet. Det är därför viktigt att vara 

uppmärksam när det gäller läsandet av doktrin, eftersom mycket av det som skrivits inte 

längre gäller.  
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1.4 Disposition 

Uppsatsen inleds med ett kort kapitel innehållandes Definitioner, dels av föräldraskapet som 

begrepp och dels av olika typer av föräldraskap. Därefter följer kapitlet Föräldraskapets 

utveckling som innehåller en historisk tillbakablick över hur de föräldrarättsliga reglerna har 

förändrats genom åren. Efter det kommer kapitlet Barnets bästa och rätten till familjeliv, som 

behandlar FN:s Barnkonvention och principen om barnets bästa, samt Europakonventionens 

bestämmelser om skydd för familjelivet. Kapitlet Fastställande av föräldraskap som kommer 

sedan är det mest omfattande och utgör kärnan i uppsatsen. Där redogörs för hur moderskap, 

faderskap och föräldraskap för en lesbisk kvinna fastställs i olika situationer. Även 

socialnämndens skyldighet att medverka vid utredning av föräldraskap belyses. Det 

efterföljande kapitlet Upphävande av föräldraskap behandlar under vilka förutsättningar det 

är möjligt att häva ett föräldraskap som fastställts för ett barn. Uppsatsen avslutas med en 

Analys och diskussion, där den svenska familjelagstiftningen analyseras med utgångspunkt i 

principen om barnets bästa och rätten till familjeliv, samt diskuteras om lagstiftningen är 

utformad på bästa sätt, eller om det borde finnas andra lösningar.   

 Ett försök har gjorts att hålla isär reglerna om fastställande och upphävande av 

föräldraskap, men då de ibland går ihop har det inte varit möjligt att helt skilja dem åt. Av den 

anledningen förekommer det på vissa ställen hänvisningar till tidigare kapitel, då den 

relevanta informationen kan ha framkommit tidigare.   
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2 DEFINITIONER 

2.1 Definitioner av föräldraskap 

Begreppet föräldraskap kan sägas ha genomgått en förändring genom historien. Tidigare lär 

det inte ha förelegat några större tveksamheter kring vad som menades med barnets förälder. 

När assisterad befruktning tilläts, fick begreppet en delvis annan innebörd. Så småningom när 

även samkönade par skulle ges rätt att använda sig av assisterad befruktning, diskuterades vad 

moderns partner skulle kallas. Från vissa håll föreslogs medmor eller medförälder, men en 

sådan benämning antyder att föräldrarna inte är helt jämställda vilket inte är avsikten.
10

 

Istället valdes benämningen förälder, och i motsvarande fall där faderskap ska fastställas ska 

istället föräldraskap fastställas om barnets mor lever i ett samkönat förhållande.
11

 Genom 

denna benämning finns det en viss risk för missförstånd gällande vilket slags föräldraskap 

som avses. I uppsatsen används uttrycket föräldraskap både för att beskriva föräldraskap av 

en lesbisk kvinna, men även för att beskriva det föräldraskap som utövas av modern och 

fadern till barnet. Förhoppningsvis framgår det tydligt av texten och sammanhanget vilket 

slags föräldraskap som åsyftas. Begreppet moder används endast för den kvinna som föder 

barnet och således inte för den kvinna som är moderns partner.  

 

2.2 Olika typer av föräldraskap 

Inledningsvis nämndes att det finns olika slags föräldraskap och oftast urskiljs fyra typer. 

Begreppet biologisk förälder har länge använts för att definiera den kvinna och man som 

bidragit med sina könsceller för barnets tillkomst. När det blev tillåtet att använda sig av 

donerade ägg vid assisterad befruktning var beteckningen inte tillräcklig, då den kvinna som 

föder barnet anses vara dess biologiska förälder. Den kvinna som donerar ägget anses vara 

barnets genetiska förälder. Modern är således antingen både biologisk och genetisk mor eller 

bara något av dem, medan fadern alltid är både biologisk och genetisk far. Det rättsliga 

föräldraskapet regleras genom bestämmelserna i föräldrabalken och är således den rättsliga 

konstruktionen av föräldraskapet. Den kan sägas innehålla dels fastställandet av vem som ska 

anses vara barnets förälder, och dels de rättigheter och skyldigheter som är förknippade med 

föräldraskapet. Rättslig förälder blir den som har fastställts som förälder till ett barn. De 

                                                 
10

 Prop. 2004/05:137 Assisterad befruktning och föräldraskap, s. 43 f. 
11

 Se exempelvis 1 kap. 9 § FB. 
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rättsverkningar som det rättsliga föräldraskapet ger i förhållande till barnet är bland annat 

arvsrätt, underhållsskyldighet och vårdnadsansvar. Det talas även om socialt föräldraskap, 

vilket anses vara ett vidare begrepp än det rättsliga föräldraskapet. Det sociala föräldraskapet 

avser de som tar hand om barnet, både vad gäller uppfostran och omsorg, och begreppet 

inbegriper även styvföräldrar och fosterföräldrar. Oftast är barnets föräldrar både dess 

genetiska, biologiska, rättsliga och sociala föräldrar, men till skillnad från biologiskt 

föräldraskap kan det sociala föräldraskapet inte läggas till grund för rättslig status som 

förälder. I de flesta fall utgår nämligen det rättsliga föräldraskapet ifrån det biologiska 

släktförhållandet. Vid regleringen av hur det rättsliga föräldraskapet ska fastställas vid 

adoption och assisterad befruktning, har däremot det sociala föräldraskapet erkänts som 

viktigt.
12

 

 Det är framförallt det biologiska och genetiska föräldraskapet i relation till det rättsliga 

som är av intresse i den här uppsatsen och som frågorna om barnets bästa ställs emot.   

                                                 
12

 Singer, Föräldraskap i rättslig belysning, s. 43 och SOU 2007:3 Föräldraskap vid assisterad befruktning, s. 

67 f. 
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3 FÖRÄLDRASKAPETS UTVECKLING  

3.1 Före 1900-talet 

Redan på landskapslagarnas tid under medeltiden fick barn som föddes inom äktenskapet så 

kallad äkta börd. De barn som föddes utanför äktenskapet kallades oäkta barn, men kunde 

erhålla äkta börd under förutsättning att föräldrarna sedan gifte sig med varandra.
13

 De oäkta 

barnen hade före landskapslagarnas tid en relativt gynnsam rättsställning på grund av att 

principen om att man skulle gifta sig med endast en person fortfarande inte hade slagit 

igenom fullt ut.
14

 Så småningom började den katolska kyrkans åskådning sätta sin prägel på 

landskapslagarna, och en strängare syn på de oäkta barnen infördes. Kyrkans lära om att 

äktenskapet inte kan upplösas, makarnas trohetsplikt och förbud mot utomäktenskapligt 

könsumgänge medförde att även barnen skulle drabbas av den synd som föräldrarna begått.
15

 

Enligt 1734 års lag var utomäktenskapligt könsumgänge belagt med straff, där påföljden 

bestod av böter, tvångsarbete eller fängelse. Om båda parterna var gifta på var sitt håll var 

påföljden dödsstraff, vilket senare förmildrades till fängelse. Utomäktenskapligt 

könsumgänge var straffbart fram till 1865.
16

  

 De oäkta barnens svaga rättsställning präglade också de lagar som reglerade 

arvsrätten.
17

 Det stadgades i 1734 års lag att ett barn som föddes utom äktenskapet utan löfte 

av föräldrarna att ingå äktenskap med varandra, inte skulle ha någon rätt att ärva sina föräldrar 

utan endast under sin livstid erhålla ”nödtorftig föda och uppfostran”.
18

 År 1866 gavs de oäkta 

barnen arvsrätt efter sin mor och hennes familj, dock med vissa inskränkningar. Exempelvis 

fick barnet inte ha avlats under moderns äktenskap, hon var tvungen att ha antecknat barnet 

som sitt i kyrkoboken och dessutom fick hennes äkta bröstarvingars laglott inte minskas 

genom det oäkta barnets arv.
19

 Först år 1905 fick ett oäkta barn full arvsrätt efter sin mor och 

hennes släktingar på samma sätt som äkta barn hade.
20

 Gällande arv efter fadern, fanns vid 

den här tiden ingen arvsrätt för oäkta barn, trots att fadern hade arvsrätt efter barnet.
21

  

                                                 
13

 Hafström, Den svenska familjerättens historia, s. 83 f. 
14

 Hafström, Den svenska familjerättens historia, s. 84 f. 
15

 Hafström, Den svenska familjerättens historia, s. 85. 
16

 Bååth, Vars namn hon icke vet, i Abukhanfusa, Arv och anor, s. 93 f. 
17

 Hafström, Den svenska familjerättens historia, s. 85. 
18

 Hafström, Den svenska familjerättens historia, s. 86. 
19

 Bååth, Vars namn hon icke vet, i Abukhanfusa, Arv och anor, s. 100. 
20

 Svensson, Okänd moder, i Abukhanfusa, Arv och anor, s. 87. 
21

 Hafström, Den svenska familjerättens historia, s. 90. 
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 Betydelsen av att fastställa faderskapet var viktig för vårdnaden om barnet. För ett oäkta 

barn var det modern som var vårdnads- och underhållsskyldig tills barnet fyllde tre år, då 

övergick skyldigheten på fadern som blev underhållsskyldig tills barnet fyllde sju år. Därefter 

var båda föräldrarna gemensamt ansvariga för vårdnaden. Kunde ingen far fastställas för 

barnet, fick modern ta på sig hela ansvaret ensam.
22

 Av den anledningen hade modern ett 

intresse av att faderskapet fastställdes.
23

   

 Det innebar en väldig skam för en kvinna att föda ett barn utan att vara gift. Både 

socialt, men även ekonomiskt kunde det leda till en ohållbar situation som fick till följd att 

den enda utväg hon såg var att döda barnet, även om barnamord var belagt med dödsstraff.
24

 I 

syfte att minska barnamorden hade Gustav III år 1778 infört det så kallade 

barnamordsplakatet, vilket innebar en möjlighet för en kvinna att få föda barnet anonymt. 

Kvinnan kunde då resa bort och föda barnet i hemlighet och barnet blev sedan fosterbarn hos 

någon annan.
25

 Kvinnans namn skrevs därmed inte in i kyrkoböckerna, utan barnet ansågs fött 

av okänd moder.
26

 Barnamordsplakatet kritiserades starkt, främst från kyrkans håll, då 

möjligheten att få föda barnet anonymt i hög grad ansågs främja osedlighet. Bestämmelsen 

behölls dock under hela 1800-talet med hänvisning till att antalet barnamord faktiskt hade 

minskat.
27

 I början av 1900-talet ansåg riksdagen att en utredning borde göras, då det ansågs 

vara uppenbart att det innebar ett intrång i barnets rätt att inte få kännedom om sitt ursprung, 

vilket ansågs vara en naturlig och betydelsefull förmån.
28

 Dessutom hade arvsrätt efter 

modern lagstadgats 1905, vilket innebar att barn som föddes av okänd moder inte gavs 

möjlighet till arv eftersom barnet inte hade någon släkt över huvud taget.
29

  

 År 1917 upphävdes barnamordsplakatet med hänvisning till att det kan uppstå olyckliga 

följder för barnet att inte ges rätt till moderns inflytande och stöd i livet.
30

 Eftersom rätten till 

anonymitet för modern fanns kvar ända till 1917, kan det än idag finnas personer vars moder 

är okänd.
31

  

                                                 
22

 Hafström, Den svenska familjerättens historia, s. 86. 
23

 Bååth, Vars namn hon icke vet, i Abukhanfusa, Arv och anor, s. 99. 
24

 Svensson, Okänd moder, i Abukhanfusa, Arv och anor, s. 85. 
25

 Svensson, Okänd moder, i Abukhanfusa, Arv och anor, s. 86. 
26

 Hafström, Den svenska familjerättens historia, s. 87. 
27

 Hafström, Den svenska familjerättens historia, s. 87. 
28

 Hafström, Den svenska familjerättens historia, s. 87. 
29

 Svensson, Okänd moder, i Abukhanfusa, Arv och anor, s. 87. 
30

 Hafström, Den svenska familjerättens historia, s. 88. 
31

 Saldeen, Barnets rätt till sitt ursprung, i Jareborg red., Rättsvetenskapliga studier tillägnade Carl Hemström, 

s. 252 ff. 
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3.2 Barnlagar i början av 1900-talet 

Först under 1900-talet har barn börjat betraktas som individer med egna rättigheter och 

behov.
32

 Kring år 1920 instiftades ett flertal olika barnlagar, bland annat lagen om 

äktenskaplig börd, nya giftermålsbalken, lagen om barn i äktenskap och lagen om barn utom 

äktenskap.
33

 Ett av syftena bakom den sistnämnda uppges ha varit att motverka användandet 

av uttrycket oäkta barn, som vid den tiden hade börjat ses som orättvist. Istället infördes 

begreppen barn i respektive barn utom äktenskapet.
34

  

 Redan under första halvan av 1800-talet hade tanken om att det för barnet kan föreligga 

ett inte enbart ekonomiskt, utan även ett ideellt intresse av att veta vem som är dess far, 

väckts. I början av 1900-talet begärdes en utredning om hur det skulle göras möjligt att utreda 

faderskapet för ett barn som var fött utanför äktenskapet.
35

 I svensk rätt reglerades nämligen 

inte frågan om fastställande av faderskap för ett barn som fötts av en ogift mor förrän 1917 då 

lagen om barn utom äktenskap tillkom.
36

 I lagen föreskrevs att faderskapet för barn födda av 

ogift mor skulle fastställas ”antingen godvilligt eller genom rättegång”.
37

 Enligt lagen skulle 

också en barnavårdsman förordnas, med uppgift att försöka fastställa barnets börd. Genom 

barnavårdsmännen uppges de utomäktenskapliga barnen och deras mödrar ha fått en avsevärt 

bättre rättslig ställning. Dessutom skulle barnets bästa vara ledande i lagstiftningen.
38

 Genom 

lagen om utomäktenskapliga barn avskaffades principiellt faderns anonymitet.
39

 Den man 

som utpekades som far hade mycket små möjligheter att förhindra att han fastställdes som 

fader eftersom det förutsattes att han var det om han haft samlag med barnets mor under 

konceptionstiden. Att bryta presumtionen var nästintill omöjligt då han var tvungen att kunna 

visa att det var uppenbart att han inte kunde vara barnets fader. Han var heller inte tillåten att 

utpeka en annan man som möjlig far till barnet. Syftet med reglerna uppges ha varit att 

förbättra den sociala och ekonomiska situationen för barn födda utom äktenskapet och deras 

mödrar genom att tillse att någon blev underhållsskyldig till barnet.
40

 För barn födda inom 

                                                 
32

 Prop. 1989/90:107 Om godkännande av FN-konventionen om barnets rättigheter, s. 4. 
33

 Agell, Individ, familj, stat, SvJT 1984 s. 715. 
34

 Hafström, Den svenska familjerättens historia, s. 90. 
35

 Hafström, Den svenska familjerättens historia, s. 88. 
36

 Saldeen, Barn- och föräldrarätt, s. 68. 
37

 Löfving och Carlson, Lagstiftningen om barn utom äktenskap m.m., s. 73. 
38

 Hafström, Den svenska familjerättens historia, s. 89. 
39

 Hafström, Den svenska familjerättens historia, s. 89. 
40

 Saldeen, Rätt släkt, i Abukhanfusa, Arv och anor, s. 112. 
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äktenskapet hade faderskap sedan lång tid fastställts genom en presumtion om att mannen i 

äktenskapet är barnets fader. Genom lagen om äktenskaplig börd lagfästes den principen.
41

    

 Att barn har rätt till två föräldrar har länge varit en grundläggande målsättning i svensk 

rätt. Genom ovan nämnda lagar fastslogs den målsättningen, vilket gjorde det formellt möjligt 

att kunna fastställa föräldraskapet för alla barn, oavsett om de var födda inom eller utom 

äktenskapet. Genom borttagandet av barnamordsplakatet var det inte längre möjligt för 

modern att vara anonym eller okänd, och genom barnavårdsmannainstitutets införande gavs 

inte heller fadern den möjligheten. Skyldigheten att se till att så många barn som möjligt gavs 

rätt till två föräldrar tillkom därmed samhället.
42

   

 Agell menar att det inte finns någon tvekan om att det var äktenskapet som skulle 

prioriteras som samlevnadsform vid den tiden.
43

 Höglund styrker uttalandet i en diskussion 

kring talerättsreglerna, och han anför att de regler som kunde skilja sig åt mellan barn födda i 

och utom äktenskapet hängde samman med den ställning familjen intog i samhället. Bara de 

förbindelser som fick formen av äktenskap erkändes som legitima, då samhället byggde på 

familjen vilken hade sin grund i äktenskapet.
44

  

 När lagen om barn utom äktenskap infördes 1917, förbättrades de utomäktenskapliga 

barnens ställning något. I förarbetena uttalades att det inte var förenligt med en sund 

rättsuppfattning att de utomäktenskapliga barnen fick bära skulden för sina föräldrars fel. 

Förhoppningen hade varit att de utomäktenskapliga förbindelserna skulle minska i och med 

att barnen exempelvis inte gavs någon arvsrätt efter föräldrarna, men i själva verket hade 

antalet barn födda utom äktenskapet istället ökat.
45

 Genom 1917 års lag infördes också 

principen om att all arvsrätt ska vara ömsesidig, varför rätten för fadern att ärva ett 

utomäktenskapligt barn togs bort.
46

  

 

3.3 Föräldrabalkens tillkomst 1949 

År 1949 tillkom föräldrabalken, och de barnlagar som hade tillkommit i början av 1900-talet 

infogades istället där.
47

 Genom 1949 års föräldrabalk mildrades reglerna kring fastställande av 

faderskap något. Istället för att kunna visa att det var uppenbart att mannen inte kunde vara 

                                                 
41

 Saldeen, Rätt släkt, i Abukhanfusa, Arv och anor, s. 106. 
42

 Singer, Barns rätt till två föräldrar – en överspelad grundregel?, JT 2009-10 s. 422. 
43

 Agell, Individ, familj, stat, SvJT 1984 s. 715 f. 
44

 Höglund, Om arvinges rätt att föra talan om ogiltighet av faderskapsbekräftelse, SvJT 2006 s. 913. 
45

 Agell, Individ, familj, stat, SvJT 1984 s. 716. 
46

 Hafström, Den svenska familjerättens historia, s. 89 f. 
47

 Agell, Individ, familj, stat, SvJT 1984 s. 726. 
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barnets far, räckte det nu med att det visades att det var osannolikt att han var det, för att 

undgå att fastställas som barnets fader.
48

 Den medicinska forskningen hade gått framåt, vilket 

medförde ökade möjligheter att bedöma sannolikheten för en viss mans faderskap, varför man 

ville anpassa lagtexten efter det.
49

 Genom ändringen gavs mannen också möjlighet att göra 

invändning om andra möjliga fäder, men regeln uppges ha tolkats mycket strängt.
50

 Tiden, 

inom vilken mannen var tvungen att väcka talan om faderskapets hävande, utökades också 

från sex månader till tre år. Genom föräldrabalkens införande ökades således möjligheterna att 

häva presumtionen för en mans faderskap.
51

 Talerätten kommer att behandlas mer utförligt 

nedan under avsnitt 5.2.4. 

 På 1950-talet kom förslag om att utomäktenskapliga barn skulle ges arvsrätt efter 

fadern, men det ansågs alltför osäkert hur faderskapet fastställdes, varför förslaget avslogs.
52

  

 

3.4 Föräldrabalken 1969 

År 1969 kom ett nytt förslag om utomäktenskapliga barns arvsrätt efter fadern. Förslaget 

antogs och de utomäktenskapliga barnen gavs full arvsrätt efter fadern och likställdes helt 

med barn födda inom äktenskapet.
53

 Faderskapet ansågs kunna fastställas på ett mer 

tillförlitligt sätt, eftersom en ny faderskapslag
54

 med nya regler för hur fastställandet av 

faderskapet skulle gå till hade införts.
55

 Syftet med faderskapslagen var att göra 

faderskapsbedömningarna säkrare, vilket hade ansetts vara en förutsättning för att införa 

arvsrätt för de utomäktenskapliga barnen.
56

 Från att det krävdes att det skulle visas att det var 

osannolikt att mannen var barnets fader för att han skulle undgå att fastställas som far, 

ändrades regeln till att det istället skulle visas att det var sannolikt att han var barnets far för 

att fastställas som sådan.
57
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3.5 Föräldrabalken under 1970-talet 

Under 1970-talet avskaffades barnavårdsmännen då det ansågs olämpligt att ha regler om 

barnavårdsmän enbart för barn födda av ogift mor.
58

 Deras uppgifter fördes istället över till 

barnavårdsnämnden och sedan 1982 är det socialnämnden som sköter uppgifterna.
59

 

Justitieministern uttalade i direktiv år 1969 att ny lagstiftning bör vara neutral till olika 

samlevnadsformer och moraluppfattningar så långt det är möjligt. Äktenskapet bör 

fortsättningsvis ha en central plats inom familjerätten, men lagstiftningen ska inte innehålla 

bestämmelser som skapar onödiga svårigheter eller olägenheter för dem som inte vill gifta 

sig.
60

 År 1972 infördes därför en så kallad neutralitetsideologi med innebörd att barn födda 

både inom och utom äktenskap skulle jämställas. Likabehandlingen omfattade förutom 

arvsrätt, även underhåll och sociala förmåner.
61

 Att barn inte ska behandlas olika beroende på 

om modern är gift eller inte vid barnets födelse, ledde även till förslag om att 

faderskapspresumtionen skulle avskaffas. Det var alltså inte det faktum att 

faderskapspresumtionen inte nödvändigtvis utpekar den genetiske fadern som angavs som 

skäl för avskaffandet, utan rättviseskäl.
62

 Förslaget avvisades med hänvisning till det 

merarbete det skulle innebära för myndigheter och enskilda att behöva fastställa faderskapet 

på annat sätt.
63

  

 Genom lagstiftning 1976 byttes även de tidigare begreppen barn i respektive barn utom 

äktenskap ut, och istället används begreppen barn födda av gift respektive ogift mor. Det 

antogs att det låg en moralisk värdering i de tidigare begreppen som var till nackdel för de 

barn som var födda av en ogift mor, samt att borttagandet av begreppen var av betydelse för 

att kunna undanröja de fördomsfulla attityder som barn till ogifta mödrar kunde bli utsatta 

för.
64
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4 BARNETS BÄSTA OCH RÄTTEN TILL FAMILJELIV 

4.1 Barnkonventionen 

4.1.1 Bakgrund 

En av FN:s och dess medlemsstaters huvuduppgifter är att främja respekten för de mänskliga 

rättigheterna. Efter andra världskrigets slut ansågs det vara viktigt att skapa ett skydd för att 

ett demokratiskt statsskick skulle kunna bevaras. Man försökte få staterna att erkänna och 

respektera mänskliga rättigheter genom internationella överenskommelser. Ett gemensamt 

normsystem växte fram till skydd för den enskilde gentemot den egna statsmakten, där FN:s 

deklaration om de mänskliga rättigheterna var det första mer omfattande uttrycket för detta, 

vilken antogs av FN:s generalförsamling år 1948.
65

  

 De rättigheter som deklarationen föreskriver är avsedda att gälla varje mänsklig varelse, 

vilket innebär att barn ska ges samma rättigheter som vuxna. Deklarationen var dock inte den 

första som tog sikte på barnens rättigheter. År 1924 hade Nationernas förbund antagit en 

förklaring som kallas för Genèvedeklarationen, där ett antal huvudprinciper för barns skydd 

och välfärd slagits fast. År 1959 antogs en ny deklaration om barnets rättigheter där 

ytterligare huvudprinciper för barns skydd angavs. Till skillnad från konventioner är 

deklarationer inte juridiskt bindande för staterna, varför denna deklaration om barnets 

rättigheter fick begränsad genomslagskraft. Hösten 1989 antogs istället en särskild konvention 

om barnets rättigheter, Barnkonventionen, och för Sveriges del trädde den i kraft hösten 

1990.
66

 Genom konventionen klargjordes att barns rättigheter är universella och att barn har 

ett människovärde med egna rättigheter, samt att de befinner sig i en extra utsatt position 

varför de är i behov av skydd och stöd.
67

 I konventionens inledning speglas de principer som 

redan finns i FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna. Det framhålls att familjen är 

den grundläggande enheten i samhället och den naturliga miljön för alla familjemedlemmars, 

och särskilt för barnens, utveckling och välfärd. Av den anledningen bör familjen ges 

nödvändigt skydd och bistånd så att den till fullo kan ta på sig sitt ansvar i samhället.
68

 

 I Sverige har det ansetts att den svenska lagstiftningen motsvarar bestämmelserna i 

Barnkonventionen, varför någon inkorporering inte skett. Konventionen har därmed inte 
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ställning som svensk lag, men är däremot folkrättsligt bindande.
69

 För att säkerställa att de 

anslutna staterna följer konventionerna, finns särskilda kommittéer inom FN som arbetar med 

att kontrollera detta.
70

 Det är FN:s Barnrättskommitté som kontrollerar att staterna lever upp 

till Barnkonventionen.
71

 I Sverige tillsatte regeringen år 1996 en Barnkommitté som bland 

annat fick i uppdrag att se över hur den svenska lagstiftningen och praxis stämde överens med 

Barnkonventionen. Kommittén har senare kunnat konstatera att svensk lagstiftning i huvudsak 

stämmer överens med de åtaganden som Sverige har genom Barnkonventionen.
72

 Även om 

det yttersta ansvaret för att Sverige följer Barnkonventionen åligger den svenska staten, är det 

dock arbetet på de lägre nivåerna som i praktiken avgör hur väl Sverige lyckas efterleva den. 

Det är därför viktigt att beslut och verksamheter inom bland annat kommuner och landsting 

utgår ifrån Barnkonventionen.
73

 

 Sverige har länge beaktat barnets ställning i lagstiftningen, redan innan 

Barnkonventionen antogs. Tidigare nämnda lagar från 1917 hade principen om barnets bästa 

som ett genomgående tema.
74

   

 

4.1.2 Principen om barnets bästa i Barnkonventionen 

En av konventionens viktigaste delar är artikel 3 som stadgar att barnets bästa alltid ska 

komma i främsta rummet vid alla åtgärder som rör barn. Just stadgandet om att barnets bästa 

ska gälla vid alla åtgärder som rör barn anses vara det unika med Barnkonventionen, eftersom 

begreppet barnets bästa även kan återfinnas i andra internationella konventioner och 

deklarationer.
75

 Av Barnkonventionen framgår dock inte vad uttrycket barnets bästa innebär, 

men FN:s Barnrättskommitté har yttrat att principen om barnets bästa innebär att analysera 

konsekvenserna för barnet i det enskilda fallet ur både ett kortare och ett längre 

tidsperspektiv.
76

 På andra håll sägs att ett begrepp som barnets bästa inte är statiskt, utan 

något som varierar dels över tid, dels beroende på i vilket samhälle barnet lever i och dels från 
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person till person.
77

 Barnkommittén menar att en önskvärd bedömning för att avgöra vad som 

är barnets bästa är att kombinera vedertagna kunskaper om barn med att låta barn själva 

komma till tals. Vedertagna kunskaper om barn är, menar kommittén, att barn har vissa behov 

som måste ses som grundläggande och nödvändiga för en normal utveckling. Kommittén 

menar att ”[d]en avgjort viktigaste aspekten av barnets bästa är att barnet har ett varaktigt och 

stabilt förhållande till sina föräldrar”, då det är föräldrarna som tillgodoser barnets behov av 

kärlek, trygghet och känsla av att behövas.
78

 Vid alla beslut som rör barn ska således ett 

barnperspektiv användas, vilket innebär att de som fattar besluten ska sätta barnet i fokus och 

försöka se med barnets ögon hur olika beslut kan uppfattas. Det uppges vara en förutsättning 

att kunna sätta sig in i och förstå barns situation för att kunna vidta åtgärder för barnets 

bästa.
79

 

 Barnkonventionen uppställer inget krav på att barnets bästa ska vara utslagsgivande 

utan stadgar att barnets bästa ska beaktas, vilket innebär att andra intressen kan tillåtas väga 

tyngre.
80

 Schiratzki menar att en fråga som barnrätten och tanken om barnets bästa i det 

enskilda fallet för med sig, är hur samspelet mellan barnets bästa och rättssäkerhetsfrågor som 

exempelvis förutsägbarhet och likhet inför lagen ser ut.
81

   

 

4.1.3 Barnets rätt att få vetskap om sina föräldrar 

I artikel 7 i Barnkonventionen har barnets rätt att få vetskap om sina föräldrar uttryckligen 

slagits fast. Artikeln avsåg ursprungligen främst adopterades rätt att få vetskap om sitt 

ursprung, men har genom den ökade möjligheten till assisterad befruktning även kommit att 

användas för att ge dessa barn rätt att få vetskap om sitt genetiska ursprung. I Sverige har ett 

barn som tillkommit genom assisterad befruktning rätt att få ta del av de uppgifter som finns 

om ägg- eller spermiedonatorn, medan det i många andra länder är vanligt med anonyma 

donatorer. Dessa länder anser inte att de bryter mot konventionen genom att inte kunna 

erbjuda barn som tillkommit efter assisterad befruktning vetskap om sitt genetiska ursprung. 

Barnrättskommittén har dock uttryckt att det kan finnas en motsättning mellan barns rätt att få 

vetskap om sitt ursprung och länders ställningstagande att tillåta anonyma donationer.
82

 I den 
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svenska utredningen Föräldraskap vid assisterad befruktning
83

 sägs att barnet måste ges 

möjlighet att grunda sitt liv på sanningen om sitt genetiska ursprung och att det innebär en 

kränkning av barnets personliga integritet om något annat förhållningssätt skulle användas.
84

     

 Barn ska också ges rätt att behålla sin identitet, enligt artikel 8 i Barnkonventionen. Med 

identitet avses bland annat släktförhållanden. Singer hävdar att artikeln skulle kunna ses som 

ett tydligare stöd för barnets rätt till vetskap om sitt biologiska ursprung än artikel 7, eftersom 

ursprunget kan ses som en förutsättning för individens identitetsuppfattning. Kunskap om sitt 

ursprung anses numera ha ett större värde för individen än vad som tidigare ansetts.
85

 

 Just möjligheten att få vetskap om sitt genetiska ursprung var ett viktigt skäl när det 

diskuterades om samkönade par skulle erbjudas möjlighet till assisterad befruktning. Det 

påpekades att många lesbiska par vänder sig utomlands för att få hjälp med assisterad 

befruktning, vilket innebär att spermiegivaren i många fall är och förblir anonym. Genom att 

erbjuda samkönade par assisterad befruktning inom ramen för den svenska lagstiftningen 

garanteras barnet möjligheten till kunskap om sitt ursprung.
86

    

 

4.2 Barnets bästa i föräldrabalken 

År 1998 infördes en bestämmelse i 6 kap. 2 a § FB om barnets bästa. Genom bestämmelsen 

knöts den svenska lagstiftningen närmare Barnkonventionen.
87

 I paragrafen stadgas att 

barnets bästa ska vara avgörande för alla beslut om vårdnad, boende och umgänge. Rekvisitet 

innebär att barnets bästa står över alla andra intressen, vilket skiljer sig från 

Barnkonventionens skrivning där barnets bästa ska vägas mot andra intressen.
88

 Både 

familjerättsliga och socialrättsliga områden omfattas av bestämmelsen.
89

 När socialnämnden 

ska göra föräldraskapsutredningar ska den utgå ifrån vad som är till barnets bästa. 

Barnkonventionen ställer inte upp någon uttrycklig regel att barn har rätt att få faderskapet 

fastställt, förutom tidigare nämnda artikel 7 som ger barnet rätt till vetskap om sina föräldrar, 

och Socialstyrelsen har uttryckt att en förutsättning för att få vetskap om sina föräldrar är att 

faderskapet är fastställt.
90
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4.3 Europakonventionen 

4.3.1 Bakgrund 

Som framkommit ovan var en strävan efter andra världskrigets slut att skapa ett gemensamt 

samarbete för att skydda de mänskliga rättigheterna. I Europa fanns också en önskan om att 

försöka knyta staterna närmare varandra och skapa gemensamma institutioner. Sverige var 

med och bildade Europarådet 1949, som senare utarbetade Europakonventionen, vilken 

Sveriges ratificerade 1952. Konventionen innehåller bestämmelser om både grundläggande 

civila och politiska rättigheter, men även regler om ett gemensamt kontrollsystem med 

uppgift att tillse att konventionen efterlevs. För detta ändamål upprättades Europeiska 

kommissionen och Europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna. Senare har tillägg 

gjorts till konventionen, vilka bland annat innehåller bestämmelser om avskaffande av 

dödsstraffet och olika processrättsliga frågor.
91

  

 Europakonventionen och vissa tilläggsprotokoll inkorporerades i svensk lagstiftning 

1995.
92

 Före det hade svensk lag ansetts stämma överens med konventionen. Genom 

avgöranden av Europeiska kommissionen och domstolen, har det dock visat sig att svensk rätt 

inte motsvarat konventionen i vissa avseenden, vilket har fått till följd att den svenska 

lagstiftningen har behövt ändras.
93

 Vidare hade Sverige på 1990-talet ansökt om medlemskap 

i Europeiska gemenskaperna, EG, och skulle också inom kort etablera ett närmare samarbete 

inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, EES.
94

 Genom EES-samarbetet behövde 

Sverige införliva viss EG-rätt med svensk rätt, och dessutom tillämpa EG-rätt i Sverige om 

landet skulle tillåtas bli medlem i gemenskaperna. Ytterligare skäl som angavs för 

inkorporering var att det i ett europeiskt perspektiv är ovanligt att inte införliva internationella 

överenskommelser i den inhemska rätten.
95

 I många länder blir internationella fördrag 

omedelbart en del av den nationella rätten i och med ratificeringen.
96

 Dessutom skulle ett 

införlivande innebära ett starkare skydd för de fri- och rättigheter som anges i konventionen, 

då det skulle markera konventionens betydelse att ge den status som svensk rätt.
97
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4.3.2 Rätten till skydd för privat- och familjeliv 

Att var och en har rätt till skydd för sitt privat- och familjeliv slår Europakonventionen fast i 

artikel 8. Samma rättighet finns också grundlagsfäst i 1 kap. 2 § fjärde stycket RF. Vid 

inkorporeringen av Europakonventionen uttryckte regeringen att det därför kommer att finnas 

två regelsystem gällande fri- och rättigheter där många regler är gemensamma. Där de skiljer 

sig åt har medborgaren rätt att åberopa den regel som ger det starkaste skyddet i just den 

situation han eller hon befinner sig i.
98

 Det har emellertid uttalats att målsättningsstadgandet i 

1 kap. 2 § RF anger viktiga mål för den samhälleliga verksamheten, men har inte någon 

bindande verkan för det allmänna, vilket innebär att bestämmelsen inte ger upphov till några 

individuella rättigheter.
99

     

 Artikel 8 i Europakonventionen garanterar dock var och en skydd för bland annat sitt 

familjeliv. Som huvudregel innebär det att familjemedlemmar ska ha rätt att leva tillsammans 

och även ges möjlighet att behålla och utveckla sina relationer utan att staten ingriper. Till 

familjen räknas främst makar, sambor och deras minderåriga barn, men även barnlösa makar 

betraktas som en familj. Adoptivföräldrar jämställs med föräldrar. Homosexuella 

samboförhållanden har däremot inte ansetts utgöra en familj i konventionens mening, men 

sådana och övriga personliga relationer räknas som en del av privatlivet som också har rätt till 

skydd enligt artikel 8. Det har konstaterats att det inte uppstår en familjerelation mellan en 

person som donerat ägg eller spermier och det barn som tillkommit genom donationen, även 

om kontakt har förekommit mellan barnet och den genetiske föräldern efter barnets födelse.
100

    

 Att barn har rätt att få föräldraskapet fastställt enligt artikel 8, har konstaterats av 

Europadomstolen. Om ett land saknar effektiva medel för att kunna utreda föräldraskap 

innebär det att barnet inte får information om sitt släktskap, vilket är en kränkning av 

artikeln.
101
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5 FASTSTÄLLANDE AV FÖRÄLDRASKAP 

5.1 Fastställande av moderskap 

5.1.1 Från moderskapspresumtion till lagreglering 

Det kan tyckas självklart vem som ska anses vara moder till ett barn som föds, och fram till 

2003 fanns det i svensk rätt inte någon lagstadgad reglering av moderskapet för barn. Det har 

tidigare inte bedömts vara nödvändigt att ha en sådan reglering, då kvinnan genom att föda 

fram barnet därmed också ansetts bevisa att hon är barnets biologiska moder.
102

 Enligt 

lagrådet har moderskapet i europeiska rättssystem av hävd grundats på födseln, och några 

uttryckliga bestämmelser lär vara ovanliga i europeiska civillagar.
103

 Emellertid har ofrivilligt 

barnlösa par i ökad omfattning erbjudits möjlighet till assisterad befruktning
104

 och när 

äggdonation tilläts 2003
105

 blev det nödvändigt att införa en bestämmelse om hur 

moderskapet ska bestämmas.
106

 Ursprungligen utformades regeln allmänt och stadgade att 

den kvinna som föder ett barn är barnets moder.
107

 Lagrådet var dock av den uppfattningen att 

det inte var nödvändigt att ha en sådan allmänt utformad regel när syftet med införandet av 

bestämmelsen var att reglera de fall när en kvinna föder ett barn som avlats genom 

befruktning av en annan kvinnas ägg, och inte hur moderskapet fastställs för samtliga barn.
108

 

Lagrådet föreslog en ändring av lagtextens utformning, vilken regeringen sedan antog och 

som fortfarande är gällande. Regeln stadgar att den kvinna som föder ett barn som tillkommit 

genom att ett ägg från en annan kvinna efter befruktning har förts in i hennes kropp, ska anses 

som barnets moder.
109

 Regeln gäller oberoende av om det donerade ägget har befruktats med 

spermier som kommer från kvinnans egen make eller sambo, eller från en donator.
110

 Oavsett 

om kvinnan är barnets genetiska moder eller inte, är det alltså själva födandet som 

konstituerar det rättsliga moderskapet, och detsamma gäller även om barnet fötts av en 
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surrogatmoder
111

 trots att sådana arrangemang inte är tillåtna i Sverige. I dessa fall blir 

surrogatmodern barnets rättsliga förälder och inte den kvinna som är barnets genetiska mor.
112

  

 

5.1.2 Barnets rätt till sitt ursprung 

I propositionen som ligger till grund för bland annat moderskapsregeln i 1 kap. 7 § FB 

diskuterades etiska ställningstaganden rörande den utökade möjligheten att erbjuda assisterad 

befruktning med hjälp av donerade ägg. Det framgår att Statens medicinsk-etiska råd fick i 

uppdrag av Socialdepartementet att bland annat analysera möjliga behandlingsmetoder mot 

ofrivillig barnlöshet när det blev aktuellt att utreda frågan om äggdonation.
113

 Rådets mening 

var att avvägningar måste göras mellan olika principer och intressen och att det mot bakgrund 

härav vore etiskt försvarbart att erbjuda assisterad befruktning, då det kan anses minska 

lidandet för ofrivilligt barnlösa par. Dessutom drogs slutsatsen att rättviseskäl talar för att 

barnlösa par inte ska behandlas på olika sätt beroende på orsakerna till varför de inte kan få 

barn på naturlig väg. Med andra ord ska det inte innebära någon skillnad för paret ifråga om 

det är mannens spermier eller kvinnans ägg det är fel på. Rådet betonade barnets behov som 

en viktig del för att kunna bedöma vilka metoder som ska anses vara etiskt godtagbara. Att 

barn som föds efter assisterad befruktning ska ges möjlighet att få reda på sanningen om sitt 

genetiska ursprung var en förutsättning för att tillåta sådan befruktning.
114

 Regeringen delade 

också den uppfattningen och menade att det skulle vara en kränkning av barnets personliga 

integritet om ett annat förhållningssätt skulle användas. Dessutom, menade regeringen, att då 

de flesta barn är medvetna om sitt ursprung, skulle det innebära en avvikelse från 

rättviseprincipen om barn som tillkommit efter assisterad befruktning inte skulle ges den 

rätten.
115

 Av den anledningen har barn som tillkommit efter assisterad befruktning rätt att få 

tillgång till de uppgifter som finns om donatorn, när barnet uppnått tillräcklig mognad.
116
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5.1.3 Moderskap vid surrogatarrangemang 

Även om surrogatarrangemang inte är tillåtet i Sverige förekommer det trots allt ändå. 

Bestämmelsen i 1 kap. 7 § FB som stadgar att det är den kvinna som föder barnet som också 

är dess rättsliga moder, kan även sägas ha till syfte att motverka arrangemang med 

surrogatmoderskap.
117

 I förarbetena till paragrafen diskuterades nämligen den sortens 

moderskap och där sades det att det inte är etiskt försvarbart att använda en annan kvinna som 

medel för att lösa det barnlösa parets problem, samt att det inte heller kan anses lämpligt med 

en sådan lösning ur barnets perspektiv. En eventuell kriminalisering av surrogatmoderskap 

diskuterades också, men regeringen ansåg att det var tillräckligt med de straffbestämmelser 

som redan finns
118

 för de fall någon vanemässigt eller i vinstsyfte bryter mot de villkor som 

uppställs för att få utföra assisterad befruktning. Regeringen ifrågasatte även om en 

straffsanktion verkligen vore det bästa för att motverka att människor använder sig av 

surrogatmoderskap, och konstaterade att det viktigaste var att det i lagen fastslogs vem som 

ska anses vara barnets moder.
119

  

 Ytterligare en anledning till varför surrogatmoderskap inte tillåts i Sverige är för att 

sådana arrangemang anses kunna medföra betydande svårigheter om parterna inte är helt 

överens om vad som ska ske. Det kan exempelvis hända att den födande kvinnan vill behålla 

barnet efter födseln, och då kan barnet inte adopteras av den ”beställande” kvinnan eftersom 

det är den födande kvinnan som rättsligt sett är barnets moder och vårdnadshavare. Det kan 

även hända att den mottagande kvinnan ändrar sig och inte längre vill adoptera barnet och då 

förblir barnet den födande kvinnans. Det har antagits att det inte finns något intresse av att 

surrogatmoderskap skulle tillåtas i Sverige eftersom det råder sådan stor osäkerhet gällande 

möjligheterna att bli, och ibland även mot sin vilja förbli, förälder.
120

  

 

5.1.4 Socialnämndens utredningsansvar 

För att rent rättsligt fastställa moderskapet för barnet, ska dess födelse anmälas till 

folkbokföringen.
121

 Om barnet föds på sjukhus är det sjukhuset som ska göra anmälan, och 

om barnet föds på något annat ställe men med en barnmorskas hjälp, är det barnmorskan som 

ska göra födelseanmälan. I andra fall är det barnets vårdnadshavare som ska göra anmälan 
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inom en månad från födseln.
122

 Anmälan medför att den kvinna som fött barnet registreras 

som barnets moder och blir därmed också barnets vårdnadshavare. Barnet kan alltså sägas 

sakna rättsliga föräldrar och vårdnadshavare innan födelsen har anmälts till folkbokföringen, 

och under den tiden finns det ingen som formellt sett är skyldig att anmäla födelsen.
123

  

 Fall där modern är helt okänd är ovanligt, men förekommer ibland, till exempel så 

kallade hittebarn. Det finns inte någon uttrycklig reglering kring socialnämndens 

utredningsskyldighet om modern är okänd, men genom ett i massmedia mycket 

uppmärksammat fall har JO konstaterat att det får anses ligga i socialnämndens allmänna 

skyldighet att försöka utreda vem som fött barnet, eftersom det rör sig om ett ingripande till 

ett barns skydd.
124

 Bakgrunden till fallet var att ett nyfött barn hittades övergivet i en 

trappuppgång i slutet av december 1987. Socialförvaltningen i den aktuella kommunen 

började genast utreda vem modern var och lyckades efter ett tag identifiera henne. Modern 

erkände att det var hon som hade fött barnet, men hon ville dock inte registreras som barnets 

förälder i folkbokföringen, utan förbli anonym. Socialnämnden ansåg sig inte ha en skyldighet 

att försöka utreda vem som var moder till barnet och se till att moderskapet fastställdes. JO 

granskade ärendet och anförde att det visserligen inte finns några särskilda regler för de fall då 

barnets moder är okänd, men att det som sagt, får anses ligga i socialnämndens allmänna 

skyldighet att försöka utreda vem som fött barnet, eftersom det rör ett ingripande till ett barns 

skydd. Eftersom modern hade identifierats var hon inte längre okänd och därmed var också 

föräldrabalkens regler om vårdnad och förmyndarskap tillämpliga. JO ansåg även att 

socialnämnden borde ha prövat om nämnden skulle ha anmält barnet till folkbokföringen, då 

modern själv inte avsåg göra det.  

 

5.1.5 Talerätt och moderskap genom dom 

I ovan nämnda fall ansåg sig socialnämnden inte heller kunna föra barnets talan i fråga om 

fastställande av moderskapet mot moderns vilja, eftersom det inte finns någon sådan regel i 

lagstiftningen. JO konstaterade dock att det inte finns något hinder mot att föra en talan om 

fastställande av moderskap i enlighet med reglerna om fastställelsetalan i 13 kapitlet 

rättegångsbalken. Samtidigt menade JO att en sådan talan inte var nödvändig i förevarande 

fall, utan aktualiseras om en kvinna kan antas vara moder till ett barn men förnekar det. 
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Behörig att föra talan i sådana fall är den särskilt förordnade förmyndare och vårdnadshavare 

som bör ha tillsatts. Avslutningsvis konstaterade JO att det inte är nödvändigt att det införs en 

särskild regel om moderskapstalan, då det finns möjlighet att föra en allmän fastställelsetalan 

enligt rättegångsbalkens regler.
125

 De som är taleberättigade är barnet och den kvinna som 

anser sig vara mor till barnet om det kan visas att personen lider men av att inte veta säkert 

om moderskapet föreligger eller ej.
126

  

 

5.1.6 Två uppmärksammade rättsfall 

5.1.6.1 Barn förväxlades på BB 

Fall där ”fel” moder har registrerats som barnets förälder är mycket ovanliga.
127

 Ett rättsfall 

som dock är mycket känt är NJA 1949 s. 144 där två barn förväxlades på BB. I fallet uppges 

de två kvinnorna ha fött varsin pojke samma dag i december 1942. Kvinnorna hade därefter 

vårdats i samma sal, och vid ett tillfälle när sjukvårdsbiträdet skulle komma in med barnen till 

mödrarna för amning, berättade hon att hon hade förväxlat barnen. Så småningom väckte den 

ena familjen, makarna E, talan mot den andra, makarna S. Makarna E yrkade att domstolen 

dels måste förklara dem vara föräldrar till det barn som makarna S hade fått med sig hem, dels 

att makarna S måste överlämna det barnet till makarna E, och dels att makarna S måste 

förklaras skyldiga att omhänderta det barn som makarna E fått med sig hem. Ett byte av 

barnen skulle alltså ske. Efter att en antropologisk undersökning hade gjorts där bland annat 

de inblandades ögonfärg hade analyserats, drogs slutsatsen att barnen hade förväxlats. 

Häradsrätten biföll talan, varvid makarna S överklagade till hovrätten som begärde en 

omfattande utredning där både blod, ögonfärg och övriga drag jämfördes. Slutsatsen blev 

även i detta fall att pojkarna hade förväxlats, och hovrätten fastslog därför häradsrättens dom. 

Makarna S överklagade igen men Högsta domstolen fann inget skäl för ändring. Föräldrarna 

förpliktades således att byta barn med varandra, och vid tiden för Högsta domstolens dom 

hade barnen hunnit bli ungefär sju år gamla. 

 Som kuriosa kan nämnas att barnen trots domslutet aldrig bytte hem med varandra. 

Makarna S tvingades att överlämna pojken som vuxit upp hos dem till makarna E, men ville 
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själva inte ta emot sin egen biologiske son som vuxit upp hos makarna E. Istället växte båda 

pojkarna upp tillsammans som bröder hos makarna E.
128

 

 

5.1.6.2 Surrogatmoderskap 

Som nämnts ovan är surrogatarrangemang otillåtna i Sverige, men förekommer ändå ibland. 

Ett rättsfall som kan illustrera problemen med fastställandet av moderskap är det 

uppmärksammade rättsfallet NJA 2006 s. 505. Det handlade om ett barn som fötts av en 

surrogatmoder och om den kvinna (K) som var barnets genetiska mor skulle ges rätt att 

adoptera barnet. Rättsfallet belyser inte bara problemet med adoption utan väcker även frågor 

om moderskapspresumtionens berättigande då barnet ju fötts av en surrogatmoder som 

därmed också fastställts som barnets rättsliga mor. Bakgrunden i målet var följande: Makarna 

C och K kunde inte få barn på naturlig väg och genomförde därför en provrörsbefruktning i 

Finland där spermier från C befruktade ägg från K och därefter fördes ett embryo in i en 

annan kvinnas livmoder, som för övrigt är mannens syster. Det handlade således om ett 

surrogatmoderskapsarrangemang, och när barnet föddes bekräftade C faderskapet och blev 

ensam vårdnadshavare. Barnet växte sedan upp tillsammans med C och K. En tid därefter 

ansökte K hos tingsrätten att få adoptera barnet. Både fadern C och hans syster, tillika 

surrogatmodern och barnets rättsliga moder, samtyckte till adoptionen och tingsrätten biföll 

därför adoptionsansökan. C överklagade dock beslutet till hovrätten och återkallade sitt 

samtycke till adoptionen. Hovrätten upphävde adoptionsbeslutet eftersom ett barn inte får 

adopteras utan föräldrarnas samtycke
129

, och eftersom C återkallat sitt samtycke till att K 

skulle få adoptera deras gemensamma (genetiska) barn, kunde tillstånd till adoptionen inte 

ges. Att K är barnets genetiska moder har ingen betydelse. I Högsta domstolen yrkade K även 

att hon skulle förklaras vara mor till barnet, men domstolen avvisade yrkandet med 

hänvisning till att frågan om fastställande av moderskap inte kan prövas i förevarande mål 

som rör adoption. Domstolen upplyste dock om möjligheten att väckan en sådan talan enligt 

13 kap. 2 § RB.  Gällande övriga frågor gjorde Högsta domstolen samma bedömning som 

hovrätten och hänvisade till rättsfallet NJA 1973 s. 62 där det framgår att om en förälder 

förklarar att samtycke till adoptionen återkallas, ska ett adoptionsbeslut från underrätt 

upphävas om det för adoptionen krävs samtycke av den föräldern. Högsta domstolen uttalade 

att omständigheterna i de två fallen visserligen skiljer sig från varandra, men att det tidigare 
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rättsfallet uttrycker en grundläggande princip, nämligen att behövligt samtycke ska föreligga 

vid den tidpunkt då adoptionsansökan prövas samt att detta får anses vara förenligt med 

Barnkonventionens artikel 21 (a). K gavs därmed inte rätt att adoptera barnet.  

 Två justitieråd var dock skiljaktiga och menade att eftersom syftet med adoptionen var 

att det genetiska och faktiska utövade föräldraskapet skulle stämma överens även med det 

rättsliga föräldraskapet och med vad som skulle anses vara bäst för barnet, skulle C:s 

återkallade samtycke inte utgöra något hinder mot att adoptionen genomfördes. En prövning 

ska göras om det är lämpligt att adoptionen genomförs, och de skiljaktiga menade att det med 

hänsyn till de faktiska omständigheterna kring tillkomsten av barnet och att barnet faktiskt 

uppfostrats av C och K vore lämpligt att adoptionen ägde rum.  

 Trots att rättsfallet ovan rör adoption, anses det vara intressant även ur andra aspekter. 

Saldeen menar att K:s yrkande om att hon skulle fastställas vara barnets mor förmodligen 

hade bifallits om Högsta domstolen hade kunnat pröva yrkandet, eftersom barnet i rättsfallet 

var fött år 2002, då lagregeln
130

 som fastställer moderskapet ännu inte trätt i kraft. Istället 

fanns bara den oskrivna moderskapspresumtionen som både var och är möjlig att motbevisa. 

Saldeen menar att det därför inte borde ha funnits några hinder för att K skulle kunna föra en 

talan om att hon och inte surrogatmodern skulle anses vara barnets rättsliga moder. Vidare 

menar han att frågan dock skulle hamna i ett annat ljus om barnet istället skulle vara fött efter 

att moderskapsregeln trätt ikraft, eftersom det då ”knappast [kan] tänkas att det skulle ha varit 

möjligt för den genetiska modern att föra talan om att hon, i stället för surrogatmodern, 

rättsligen skulle anses som barnets moder.”
131

 Om det hade gått att föra en sådan talan trots 

regeln om vem som ska anses vara ett barns mor, skulle regeln inte vara speciellt meningsfull, 

då den som tidigare nämnts, sägs ha som syfte att motverka surrogatarrangemang.
132

   

 Även Singer har intresserat sig för rättsfallet och möjligheten för den genetiska modern 

att få det rättsliga föräldraskapet fastställt. Hon menar att en lämplig utgångspunkt för att 

bedöma vem som ska anses vara barnets rättsliga mor är att ta hänsyn till artikel 3 och 7 i 

Barnkonventionen samt artikel 8 i Europakonventionen.
133

 I Barnkonventionen anges dels att 

barnets bästa alltid ska komma i främsta rummet vid alla åtgärder som rör barn,
134

 vilket 

således innebär att domstolen måste ta hänsyn till barnets intressen vid avgörandet.
135

 Barnet 
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ges enligt konventionen också rätt att så långt det är möjligt få vetskap om sina föräldrar och 

bli omvårdat av dem.
136

 Att var och en har rätt till respekt för sitt familjeliv framgår av artikel 

8 i Europakonventionen och Singer menar att den relation barnet och den genetiska modern 

har måste kunna betecknas som det familjeliv konventionen syftar på, i synnerhet eftersom 

barnet faktiskt vuxit upp tillsammans med kvinnan. Hon skriver vidare att om en 

familjerelation till ett barn har etablerats har staten en skyldighet att se till att relationen 

skyddas, enligt Europadomstolen. Domstolen har även slagit fast att respekten för familjeliv 

innebär att biologiska och sociala förhållanden är viktigare och ska ges större betydelse än 

legala presumtioner. Singer anser därför att det finns mycket som talar för att det i detta fall 

borde varit möjligt för kvinnan att föra en fastställelsetalan om att hon skulle ges ställning 

som rättslig mor till barnet.
137

  

 

5.2 Fastställande av faderskap 

5.2.1 Olika regler 

I de allra flesta fall är moderskapet inget som vållar några större bekymmer. Däremot kan det 

ibland vara något problematiskt att fastställa faderskapet för barnet. Hur detta fastställs beror 

nämligen på om barnets moder är gift eller ogift vid barnets födelse. Nedan presenteras de 

olika reglerna. 

 

5.2.2 Faderskapspresumtion  

5.2.2.1 Pater est-regeln 

När en kvinna som är gift med en man föder ett barn, används faderskapspresumtion för att 

fastställa vem som är barnets far. Regeln kommer till uttryck i 1 kap. 1 § FB och kallas för 

pater est-regeln och kommer ifrån det latinska uttrycket Pater est quem nuptiae demonstrant, 

vilket betyder fadern är den som äktenskapet utvisar.
138

 Regeln innebär att kvinnans make 

presumeras vara far till barnet, såvida inte någon av de undantagsbestämmelser som 

presenteras i 2 § är tillämpliga. Faderskapspresumtionen gäller även om modern har blivit 

änka, men barnet föds inom sådan tid efter mannens död att barnet kan vara avlat 
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dessförinnan.
139

 Det görs inte, och har aldrig krävts, någon kontroll av att det rättsliga 

faderskapet som fastställts genom presumtionen faktiskt stämmer överens med det genetiska. 

När regeln lagfästes genom 1917 års lag om äktenskaplig börd var det inte tekniskt möjligt att 

utföra några tillförlitliga bedömningar av det genetiska faderskapet. Dessutom ansågs en 

eventuell prövning snarare förhindra att faderskapet fastställdes i vissa fall, och därigenom 

frånta barnet sin äktenskapliga börd, vilken vid tiden för lagens tillkomst var väldigt viktig ur 

både ett rättsligt och socialt perspektiv. Ytterligare skäl för att någon prövning av 

överensstämmelsen mellan det rättsliga och genetiska faderskapet aldrig har krävts, anges 

vara att samhället kunde markera att äktenskapet var den enda legitima samlevnadsformen, 

och utomstående hade genom faderskapspresumtionen ingen möjlighet att inkräkta i en familj 

eftersom ingen utredning om faderskapet behövde göras. Förutom att en presumtion innebär 

stora förenklingar vid fastställandet av faderskapet, motiveras också regeln med att det i de 

flesta fall anses leda till ett materiellt riktigt resultat.
140

 Det framhålls dock på andra håll i 

litteraturen att det är tänkbart att det presumerade föräldraskapet är felaktigt för cirka 8-10 

procent av alla barn som får faderskapet fastställt genom pater est-regeln.
141

 Uppgifterna 

bygger dock inte på några utförda undersökningar, utan baseras på uppskattningar som gjorts i 

medicinska sammanhang, till exempel vid transplantationer där fader och barn ibland måste 

testas genetiskt och där det då framkommit att de inte kan vara släkt med varandra. Även om 

siffrorna inte är verifierade, menar Saldeen att det dock kan antas att de antal fall där det 

rättsliga och det genetiska faderskapet inte överensstämmer är betydligt större än de antal fall 

där faderskapspresumtionen faktiskt hävs enligt reglerna i 1 kap. 2 § FB.
142

 Även Singer är av 

den uppfattningen att pater est-regeln inte är den lämpligaste regeln om målet är att få en 

överensstämmelse mellan det rättsliga och det genetiska faderskapet, eftersom det idag är 

tämligen enkelt att göra en genetisk undersökning för att fastställa det genetiska 

släktskapet.
143
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5.2.2.2 Hävande av presumtion 

Som framgått ovan kan presumtionen om att den äkta mannen är far till barnet hävas av rätten 

under vissa omständigheter. Domstolen ska då förklara att den man som presumerats vara 

barnets fader inte är det.
144

 Faderskapspresumtionen bygger i princip på två olika 

presumtioner, dels att makarna haft samlag med varandra under konceptionstiden 

(samlagspresumtionen) och dels att det därmed är sannolikt att det lett till mannens faderskap 

(kausalitetspresumtionen). För att faderskapet ska hävas måste någon av presumtionerna 

undanröjas.
145

 Den första situationen som anges i paragrafen tar sikte på samlagspresumtionen 

och säger att faderskapspresumtionen hävs om det är utrett att kvinnan haft samlag med en 

annan man än maken under konceptionstiden och att det med hänsyn till samtliga 

omständigheter därmed är sannolikt att maken inte är barnets far. De efterföljande 

omständigheterna tar sikte på de fall där det inte är utrett att modern haft samlag med någon 

annan man än maken.
146

  Faderskapspresumtionen kan således även hävas om det på grund av 

barnets arvsanlag eller någon annan omständighet kan hållas för visst att maken inte kan vara 

far till barnet, eller om barnet har avlats före äktenskapet eller under tid då makarna levt 

åtskilda och det inte är sannolikt att makarna haft samlag med varandra under 

konceptionstiden.
147

 De uppräknade situationerna tar sikte på att det är domstolen som ska 

förklara att en man inte är far till ett visst barn. Av paragrafens andra stycke framgår att 

faderskapspresumtionen även bryts i de fall då maken godkänner en annan mans bekräftelse 

av faderskapet.
148

 Det finns dock ingen möjlighet för mannen i äktenskapet att godkänna en 

kvinnas bekräftelse av föräldraskapet.
149

 Om någon av ovanstående förutsättningar föreligger, 

och rätten har förklarat att mannen i äktenskapet inte är far till barnet, måste faderskapet eller 

föräldraskapet istället fastställas genom bekräftelse eller dom.
150
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5.2.3 Faderskap genom bekräftelse eller dom  

5.2.3.1 Socialnämndens utredningsansvar och bekräftelse av faderskapet 

När en ogift kvinna föder ett barn ska faderskapet fastställas genom bekräftelse eller dom, 

liksom det även måste göras om faderskapspresumtionen av någon anledning har hävts.
151

 Det 

krävs att en viss utredning som kan ligga till grund för faderskapet görs, och det är 

socialnämnden i barnets hemkommun
152

 som har en skyldighet att utreda och, om möjligt, 

fastställa faderskapet.
153

 I de flesta fall bor föräldrarna tillsammans och då behöver ingen 

djupare utredning genomföras för att fastställa vem som är barnets far. Ibland krävs det dock 

att en mer omfattande utredning utförs, vilken i vissa fall kan bli mycket komplicerad.
154

 Det 

är Socialstyrelsen som ger anvisningar om hur socialnämnderna ska bedriva 

faderskapsutredningar genom Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd.
155

  För att kunna 

bedriva utredning måste socialnämnden inhämta upplysningar från modern och andra som 

kan lämna uppgifter av betydelse för utredningen.
156

 Eftersom nämnden företräder barnet är 

den inte bunden av vad modern anser om utredningen, till exempel om hon inte vill medverka 

eller vem som kan komma ifråga som fader, men det är dock av naturliga skäl moderns 

redogörelse som ligger till grund för nämndens utredning.
157

 Om faderskapsfrågan efter 

utredningen kan bedömas med tillräcklig säkerhet bör socialnämnden, enligt 2 kap. 5 § FB, ge 

den man som antas vara far till barnet tillfälle att bekräfta faderskapet.  

 Tidigare hette det att mannen skulle erkänna faderskapet, men i slutet av 1990 byttes 

namnet till att en man bekräftar faderskapet. Anledning uppges vara att många män ansåg det 

vara kränkande att behöva ”erkänna” faderskapet. Förslaget var dock inte helt enigt, lagrådet 

ansåg exempelvis att ordet ”bekräftelse” inte var godtagbart som ersättning för ett 

”erkännande” och menade att det vore mer passande att kalla det ”medgivande”. Utredaren 

vidhöll dock förslaget om att benämna det faderskapsbekräftelse och fick också gehör för 

det.
158

   

 För att bli gällande måste en faderskapsbekräftelse genomföras i enlighet med 1 kap. 4 § 

FB. Där framgår bland annat att den måste ske skriftligen samt godkännas av socialnämnden 
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och av modern (eller särskilt förordnad vårdnadshavare) till barnet. Om barnet är myndigt vid 

tiden för faderskapets fastställande, är det barnet självt som ska godkänna bekräftelsen.
159

 En 

bekräftelse kan även göras innan barnet föds,
160

 men socialnämnden bör inte godkänna den 

förrän efter födseln.
161

 Socialnämnden får endast godkänna bekräftelsen om det kan antas att 

mannen de facto är barnets far.
162

 Kravet på socialnämndens godkännande grundar sig på att 

lagstiftningen strävar efter att endast faderskapsbekräftelser som faktiskt stämmer överens 

med det rätta genetiska förhållandet kommer till stånd. Det krävs därför att socialnämnden 

faktiskt har gjort en viss utredning gällande detta.
163

 Utredningens omfattning är dock, som 

nämnts ovan, beroende av omständigheterna i det enskilda fallet där det krävs mindre av 

utredningen om den man som bekräftar faderskapet lever tillsammans med modern, än om 

mannen endast haft en kortvarig relation med henne.
164

 Av Socialstyrelsens allmänna råd och 

föreskrifter framgår att om föräldrarna är sambor bör det räcka med att socialnämnden gör en 

förenklad faderskapsutredning där parterna kallas till ett gemensamt samtal. Om föräldrarna 

då tillsammans uppger att barnet är deras gemensamma och det inte finns något skäl att 

ifrågasätta det, bör utredningen avslutas och mannen ges tillfälle att bekräfta faderskapet.
165

  

 Det är viktigt att utredningen bedrivs skyndsamt, den ska vara slutförd inom ett år från 

barnets födelse om det inte finns särskilda skäl som föranleder annat.
166

 Sådana skäl kan 

exempelvis vara att faderskapsutredningen inte påbörjas direkt när barnet föds eller att det är 

svårt att få kontakt med berörda parter. Oavsett anledning bör utredningen ändå vara slutförd 

inom ett år från det att den påbörjades.
167

 Det förekommer dock att modern vägrar att lämna 

uppgifter till socialnämnden som är av betydelse för att faderskapet ska kunna fastställas. 

Socialnämnden har i princip inga påtryckningsmedel att använda för att förmå modern att 

medverka i utredningen, varför utredningen i vissa fall kan bli väldigt komplicerad.
168

 Det 

nämnden har möjlighet att göra är att informera henne om att barnet inte har rätt till 

underhållsstöd om modern utan giltigt skäl låter bli att medverka till att faderskapet ska kunna 

fastställas.
169

 Verkar det utsiktslöst att utredningen kommer att leda till ett positivt resultat, 
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eller om utredningen är till men
170

 för mor eller barn, eller om modern har lämnat samtycke 

till adoption av barnet är det möjligt för socialnämnden att lägga ned den.
171

  

  Enligt Socialstyrelsens statistik fastställdes faderskapet för knappt två tredjedelar av alla 

nyfödda barn under 2010 genom faderskapsutredning, vilket således innebär att det är fler 

barn som föds av ogifta mödrar än inom äktenskap. Uppgifterna visar även att 84 procent av 

alla utredningar avslutades med en bekräftelse av faderskapet. Endast 0,4 procent avslutades 

istället med att faderskapet fastställdes genom dom. Ungefär 2 procent av fallen lades ned, 

och de som återstod, det vill säga cirka 14 procent, stod öppna vid årets slut.
172

  

 Ibland händer det att socialnämnden blir kontaktad av personer där faderskapet inte har 

kunnat fastställas eller av personer som misstänker att faderskapet har blivit felaktigt 

fastställt.
173

 Normalt sett föreligger sekretess i socialtjänstens ärenden, men när det gäller barn 

som vill få vetskap om sina biologiska föräldrar finns sekretessbrytande bestämmelser i 

offentlighets- och sekretesslagen som anger att uppgift får lämnas ut för att barnet när det 

uppnått myndig ålder ska kunna få veta mer om sina biologiska föräldrar.
174

 Bestämmelsen är 

en följd av ratificeringen av Barnkonventionen.
175

 Mot bakgrund härav får handlingar som har 

inkommit eller upprättats i samband med en faderskapsutredning (eller en 

föräldraskapsutredning) inte gallras.
176

  

 Vid flera tillfällen har det i motioner i riksdagen krävts att det ska införas en 

faderskapspresumtion även i samboförhållanden, men yrkandena har inte fått gehör.
177

 

Bakgrunden till förslaget om att införa en motsvarande presumtionsregel även för barn som 

föds i samboförhållanden har varit att många upplever att det är diskriminerande, i förhållande 

till hur gifta män ges ställning som rättsliga fäder, att behöva bekräfta faderskapet innan 

mannen i samboförhållandet får status som rättslig förälder för barnet.
178

 Lagutskottet har 

behandlat frågan om införande av en presumtionsregel för sambor, och uttryckte då att det 

skulle medföra praktiska problem att avgöra om ett samboförhållande föreligger eller inte. 

Utskottet ansåg att folkbokföringen inte ger tillräcklig bevisning om att ett sådant förhållande 

föreligger, och menade att de som vill ha en mer fullständig rättslig reglering av sitt 
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förhållande även fortsättningsvis bör ingå äktenskap. Utskottet menade också att om reglerna 

för faderskapspresumtion endast finns för gifta föräldrar, erbjuder den nuvarande ordningen 

”betryggande garantier för att det verkligen är den biologiske fadern och inte någon annan 

som fastställs som fader”.
179

   

 

5.2.3.2 Faderskap genom dom 

Görs ingen bekräftelse ska faderskapet istället fastställas genom dom, där rätten ska förklara 

en man vara far till ett barn om det genom en genetisk undersökning visas att han är barnets 

fader, eller om det är utrett att han har haft samlag med barnets mor under den tid barnet kan 

vara avlat och att det med hänsyn till samtliga omständigheter är sannolikt att barnet avlats av 

honom.
180

 Socialnämnden bör arbeta för att en blodundersökning görs på modern, barnet och 

den eventuelle fadern till barnet om han begär det eller om det finns anledning att anta att 

modern haft samlag med fler än en man under konceptionstiden.
181

 Domstolen har på yrkande 

av parterna eller på eget initiativ möjlighet att besluta om en genetisk undersökning om det 

anses behövas för faderskapets fastställande.
182

   

 Före 2005 fanns inte möjligheten att fastställa faderskapet genom en genetisk 

undersökning lagreglerad i 1 kap. 5 § FB. Lagen krävde då att både ett samlags- och ett 

sannolikhetsrekvisit var uppfyllda för att faderskap skulle kunna fastställas, men rättspraxis 

medgav dock att faderskapet även kunde fastställas med tillämpning av allmänna 

bevisprinciper.
183

 Så gjordes i till exempel NJA 1984 s. 49 där det inte kunde styrkas att 

samlag ägt rum mellan modern och den utpekade fadern. I både tingsrätten och hovrätten 

ogillades faderskapstalan med hänvisning till att samlag inte var styrkt. Högsta domstolen 

resonerade kring om det inte vore möjligt att väga samman flera olika omständigheter som 

tillsammans starkt pekar mot en viss mans faderskap, trots att samlagsrekvisitet inte först 

kunnat utredas. Domstolen påtalade dock att ett sådant förfaringssätt inte skulle stämma 

överens med hur 1 kap. 5 § FB var utformad, men att det borde beaktas att lagen är uppställd 

för att ge barnet en bevislättnad. Det ska inte krävas av barnet att denne kan styrka 

faderskapet i sig, utan det ska räcka med att kunna styrka att samlag ägt rum och att det med 

hänsyn till samtliga omständigheter är sannolikt att mannen är far. Högsta domstolen menade 
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dock att det därigenom inte kan anses vara otillåtet att fastställa faderskapet med hjälp av 

allmänna bevisprinciper när detta är möjligt. Av den anledningen bifölls barnets 

faderskapstalan.  

 Så småningom gjordes en översyn av paragrafen och genom denna ändring lagfästes 

principen som utvecklats genom praxis, nämligen att om samlag inte har kunnat styrkas så är 

det ändå möjligt att fastställa faderskapet genom en genetisk undersökning.
184

 Det är dock 

väldigt ovanligt att genetiska undersökningar behöver utföras för att fastställa faderskap för 

barn. I Sverige föds det ungefär 100 000 barn varje år och för två procent av dessa barn 

fastställs faderskapet efter en rättsgenetisk faderskapsundersökning som utförs vid 

Rättsmedicinalverkets rättsgenetiska avdelning.
185

 Enligt verket är tillförlitligheten på 

faderskapsundersökningarna 99,99 procent, vilket innebär att det med hjälp av DNA-teknik är 

möjligt att utesluta 9 999 av 10 000 felaktigt utpekade män, som fader till ett visst barn.
186

  

 

5.2.4 Talerätt  

När det gäller talan om fastställande av faderskap finns det ingen tidsbegränsning för när talan 

får väckas.
187

 Något som däremot är noga reglerat är vem som har rätt att väcka talan, och av 

3 kap. 5 § första stycket FB framgår att det är barnet som har talerätt. I paragrafens andra 

stycke sägs att barnets talan förs av antingen socialnämnden eller av modern. Det är alltså 

barnet som är part i processen, men socialnämnden och modern har rätt att var för sig föra 

dess talan, vilket bland annat framkom genom rättsfallet NJA 1997 s. 764. I målet fastställde 

tingsrätten en man som barnets far efter att socialnämnden fört talan för barnets räkning. 

Modern överklagade därefter domen och yrkade att domen skulle upphävas. Hovrätten 

uttalade att en part enligt allmänna processrättsliga principer endast kan överklaga ett beslut 

om det är till nackdel för denne, och i förevarande mål har ett faderskap fastställts för barnet. 

Eftersom överklagandet inte innehöll någon talan mot en annan tänkbar fader, skulle ett bifall 

av överklagandet endast kunna leda till att faderskapet blir obestämt, vilket hovrätten menade 

måste anses vara till nackdel för barnet, varvid domstolen avvisade moderns överklagande. 

Högsta domstolen yttrade att barnet har ett grundläggande rättsligt intresse av att avgörandet 

blir materiellt riktigt och att det är en viktig utgångspunkt för föräldrabalkens regler. Av den 

anledningen skulle modern ges rätt att överklaga tingsrättens dom trots att talan stod i 
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motsättning till den talan som socialnämnden fört för barnets räkning. Högsta domstolen 

återvisade därför talan till hovrätten för att där prövas i sak.  

 En man som tror sig vara far till ett barn har dock inte någon rätt att väcka talan om att 

han ska fastställas som fader.
188

 Redan vid tillkomsten av föräldrabalken berördes frågan om 

någon annan än barnet skulle ha talerätt. Av förarbetena framgår att det är barnet som anses 

ha det största intresset av att det fastslås vem som är dess far, och att det av den anledningen 

är självklart att barnet har talerätt. Vidare sägs att det är tveksamt om talerätt ska tillkomma 

någon annan än barnet, då varken modern eller fadern i allmänhet har ett tillräckligt starkt 

intresse av att barnets äktenskapliga börd fastställs. Därför ansågs de inte ha rätt att 

självständigt föra talan.
189

 Talerättsbestämmelsen infördes sedan i lagen år 1976 med avsikt 

att klargöra att det endast är barnet som har rätt att föra talan och att en man som anser sig 

vara far inte har en sådan rätt.
190

 Lagrådet ansåg att det bör ”komma till klart uttryck i lagen” 

att ”rättegång om fastställande av faderskap får anhängiggöras endast om initiativ därtill tas 

från barnets sida”.
191

 I förarbetena till 1976 års föräldrabalk uppmärksammades det att 

mannen genom att inte själv ha rätt att väcka talan förlorar möjligheten att kunna få vårdnad 

om, eller umgängesrätt med barnet om modern inte uppger faderns namn vid socialnämndens 

utredning, eller om hon gifter sig med någon annan man före barnets födelse. 

Departementschefen medgav att det kan förekomma vissa enstaka fall där kvinnan av olika 

skäl inte uppger vem som är barnets far, men att det då inte finns något som hindrar att 

mannen själv uppsöker socialnämnden och anmäler att han är barnets fader. Då måste 

nämligen socialnämnden enligt sin utredningsskyldighet försöka se till att rätt far fastställs. 

Av den anledningen ansåg utredaren att det inte fanns något behov av att ge en man rätt att 

föra en positiv fastställelsetalan, utan att mannen ändå kan ”få sina intressen väl 

tillgodosedda”.
192

 Om socialnämnden inte beaktar mannens uppgifter och inte heller modern 

vitsordar hans påstående, har mannen ingen möjlighet att försöka framtvinga en 

faderskapsutredning eftersom han inte har någon partsställning i nämndens utredning. Det kan 

också förekomma fall då mannen har bekräftat faderskapet, men där modern och 

socialnämnden inte godkänt bekräftelsen. Dessa män har ingen möjlighet att vända sig till 

domstol för att få faderskapet fastställt, vilket är möjligt för modern eller socialnämnden om 

                                                 
188

 Saldeen, Barn- och föräldrarätt, s. 65. 
189

 SOU 1946:49 Förslag till föräldrabalk, s. 65. 
190

 Singer, Mannens talerätt vid fastställande av faderskap, SvJT 1992 s. 550. 
191

 Prop. 1975/76:170 Om ändring i föräldrabalken m.m., s. 308. 
192

 Prop. 1975/76:170 Om ändring i föräldrabalken m.m., s. 140 f. 



  44 

det är mannen som vägrar bekräfta faderskapet.
193

 Läggs faderskapsutredningen ned av 

socialnämnden har mannen ingen rätt att överklaga beslutet eftersom han inte är part.
194

 

 Bestämmelserna som reglerar vilka som ska anses ha talerätt ”tillgodoser tydligen 

barnets intresse av att få faderskapet fastställt.”
195

 Det kan dock vara tänkbart, enligt Saldeen, 

att en man kan ha ett eget intresse av att faderskapet fastställs, till exempel för att det kan ge 

honom umgängesrätt med barnet eller för att han rent allmänt vill få fastslaget att han är 

barnets fader.
196

 I förarbetena till 1976 års föräldrabalk sägs visserligen att det inte finns 

någon uttrycklig lagbestämmelse som skulle hindra en man från att föra talan om att han är far 

till ett barn som fötts av en ogift kvinna, men att det trots allt i rättsfallet NJA 1970 s. 347 

slogs fast att han inte anses ha en sådan rätt.
197

 Vid tidpunkten för målets avgörande var den 

så kallade faderskapslagen tillämplig och i målet prövades mannens talerätt. Domstolen 

konstaterade att det inte fanns någon bestämmelse i lagen som stadgade att mannen inte kunde 

föra talan, men den avvisades mot bakgrund av att det i lagens motiv inte nämnts något om att 

en man skulle ha talerätt, och därmed måste talan om fastställande av faderskap endast anses 

kunna föras för barnets räkning.   

 Att en man inte har möjlighet att väcka talan för egen del blev fadern i rättsfallet RH 

1995:85 varse om. Omständigheterna i målet var att en man och hans sambo hade fått ett barn 

som kort efter födseln avled i plötslig spädbarnsdöd, varvid modern ett par dagar efter 

dotterns dödsfall tog sitt eget liv. Hon hade då inte hunnit godkänna faderskapsbekräftelsen, 

och därför väckte mannen talan om att han skulle fastställas vara fader till barnet. Mannens 

talan avvisades i tingsrätten med hänvisning till att reglerna i 3 kap. 5 § FB får anses exklusivt 

reglera möjligheten att föra talan. I hovrätten prövades sedan om det förbudet kunde anses stå 

i strid med artikel 8 i Europakonventionen, vilken tillerkänner var och en skydd för bland 

annat sitt privat- och familjeliv. Hovrätten uttalade att artikeln hade getts en mycket extensiv 

tolkning av Europadomstolen, men att domstolen inte hade prövat den specifika fråga som 

hovrätten nu hade att avgöra. Mot bakgrund av det, ansåg hovrätten att det inte gick att dra 

slutsatsen att talerättsreglerna i föräldrabalken uppenbart står i strid med Europakonventionen. 

Därmed avvisades mannens talan även av hovrätten.  

 Gällande fall där ett barn fötts inom äktenskapet finns inga möjligheter för en annan 

man som tror sig vara far till barnet att få det fastställt. Socialnämnden saknar möjlighet att på 
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eget initiativ, för barnets räkning, väcka talan om att en annan man än kvinnans make kan 

vara fader till barnet när det gäller barn födda inom äktenskap. Den enda möjligheten för 

socialnämnden att utreda dessa fall är om den presumerade fadern eller modern begär att 

socialnämnden ska utreda faderskapet enligt 2 kap. 9 § FB. En sådan utredning görs dock 

endast om det anses lämpligt, vilket innebär att socialnämnden inte behöver företa någon 

utredning om påståendena verkar ogrundade.
198

 Även om uppgifter från en man som påstår 

sig vara barnets far verkar sannolika, är det utsiktslöst för honom att vända sig till 

socialnämnden, som alltså inte kan inleda en utredning om modern är gift.
199

 I förarbetena 

nämndes denna situation, men departementschefen konstaterade att det var uteslutet att införa 

en ordning där en utomstående skulle kunna ifrågasätta faderskapet till ett barn som fötts 

inom äktenskapet och där maken automatiskt ansetts vara barnets far.
200

 Lagrådet uttalade att 

det finns ett starkare intresse än tidigare att förklaras som far sedan reglerna om vårdnaden av 

barn utom äktenskap förändrats och gjort föräldrarna i princip likställda. Emellertid ansåg inte 

lagrådet att det fanns anledning till erinran mot att mannen inte har rätt att själv väcka 

faderskapstalan, samt att det bör komma till klart uttryck i lagen att det endast är barnet som 

har talerätt.
201

 Ryrstedt menar att det inte finns något samhällsbehov av att utöka talerätten, 

eftersom regeln om faderskapspresumtion säkerställer att någon ges ansvar att vårda och 

försörja barnet.
202

 

 Frågan om det faktum att en man saknar talerätt överensstämmer med bestämmelserna 

om bland annat rätten till familjeliv i Europakonventionen, har Singer undersökt och 

presenterat i en artikel publicerad i Svensk juristtidning.
203

 Europadomstolen har i ett antal 

fall gjort bedömningar av hur Europakonventionens artikel 8 om rätt till skydd för sitt privat- 

och familjeliv ska tolkas. Just frågan om mannens talerätt har däremot inte prövats specifikt, 

men Singer menar att det ändå är möjligt att försöka utröna hur frågan skulle bedömas av 

domstolen genom att se på några andra avgöranden som rört tolkningen av skydd för sitt 

familjeliv. I Marckx v. Belgien fann domstolen att belgisk lag strider mot artikel 8 eftersom 

den inte erkände familjebanden mellan mor och barn direkt från barnets födelse, och 

konventionens skydd för familjeliv måste anses innebära en rätt att erhålla bekräftelse på de 

band som finns mellan familjemedlemmar. Den belgiska lagen ansågs även strida mot artikel 
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14 som ger skydd mot diskriminering, då lagen gjorde skillnad mellan barn som var födda 

inom respektive utom äktenskap, genom att kräva ett särskilt förfarande för att skapa ett 

rättsligt förhållande mellan mor och barn om det var så att modern var ogift. Singer menar att 

domstolens resonemang även kan anses tillämpligt när det gäller faderskap, men att det dock 

bör uppmärksammas att det inte är lika enkelt att fastställa faderskap som moderskap och att 

det därför inte torde vara möjligt eller önskvärt att ha ett automatiskt erkännande av 

faderskapet på samma sätt som moderskapet. Hon ställer frågan om en ogift far kan anses ha 

ett sådant familjeliv i förhållande till barnet som konventionen försöker skydda. I målet 

Berrehab v. Nederländerna fann domstolen att det förelåg ett sådant förhållande som anses 

utgöra familjeliv enligt konventionen mellan barnet och föräldrarna från barnets födelse, 

oavsett om föräldrarna bodde tillsammans eller inte vid tidpunkten. I målet hade fadern varit 

gift med modern, men skiljt sig före barnet föddes. Domstolen antydde att frågan hade 

bedömts lika även om fadern och modern aldrig varit gifta.       

 Europadomstolen har inte prövat vilka möjligheter en ogift fader ska ha att få sitt 

faderskap rättsligt erkänt för att hans familjeliv ska anses skyddat. Singer menar att vissa 

grundläggande synpunkter från Marckxfallet ovan är relevanta även om domstolens 

resonemang inte är direkt tillämpligt på faderskap. I målet ansåg domstolen att skydd för 

familjeliv måste innebära en rätt att få bekräftelse på de band som finns mellan 

familjemedlemmarna. Singer menar att det rimligen måste gälla även för manliga medlemmar 

av barnets familj, speciellt med beaktande av artikel 14 om förbud mot diskriminering, och att 

även barnets far har rätt att få bekräftat sitt familjeband till barnet. Kommissionen antydde 

också i mål 3100/67 X v. Tyskland att det skulle innebära en kränkning av artikel 8 om en 

man saknade möjligheter att få sitt faderskap rättslig erkänt. Enligt svensk rätt kan en man 

inte föra en självständig talan om fastställande av faderskap och Singer menar att det är 

omöjligt att försöka förutspå hur Europadomstolen skulle bedöma detta.
204

 Att han hänvisas 

till att försöka förmå socialnämnden att väcka talan är enligt hennes mening inte ”ett fullgott 

alternativ till egen talerätt och därför inte tillräcklig[t] för att lagen skall uppfylla de krav som 

ställs på undertecknade stater.”
205

  

 Enligt Ryrstedt är det dock numera uppenbart att artikel 8 i Europakonventionen inte 

kan användas för att kräva talerätt för en man som anser sig vara barnets genetiske fader, men 

som inte har bott ihop med barnets moder, eller på något annat sätt skapat en nära relation till 

henne eller barnet. Uttalandet gör hon mot bakgrund av att Europadomstolen inte ansett att 
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det förelegat ett brott mot artikel 8 när en man som haft en affär med en gift kvinna inte 

kunnat få till stånd en blodundersökning på det barn som föddes efter deras affär, då det har 

ansetts vara för barnets bästa att neka en sådan undersökning.
206

    

 

5.3 Fastställande av föräldraskap vid assisterad befruktning 

5.3.1 Bakgrund 

Insemination uppges ha förekommit i Sverige sedan 1920-talet och har sedan dess ökat allt 

mer i omfattning.
207

 Redan vid tillkomsten av föräldrabalken diskuterades om en reglering av 

assisterad befruktning skulle göras, men det bedömdes då inte vara nödvändigt. Eventuella 

tvister fick avgöras i domstol utan stöd av särskilda bestämmelser. Det var först på 1980-talet 

som assisterad befruktning lagreglerades i Sverige, eftersom det ansågs att barnets bästa inte 

tillvaratogs med den dåvarande ordningen för fastställande av faderskap.
208

 Då instiftades 

lagen om insemination och lagen om befruktning utanför kroppen.
209

 Båda dessa lagar är 

numera upphävda och bestämmelserna som fanns i dessa återfinns idag i lagen om genetisk 

integritet.
210

  

 Att assisterad befruktning inte har varit en helt enkel företeelse för lagstiftaren att ta 

ställning till torde det inte råda några tvivel om. Lagstiftningen förnyas ständigt och de 

avvägningar som måste göras är inte sällan av etisk natur, eftersom tekniken finns men de 

svåra frågorna tycks vara var gränsen för vad som ska anses tillåtet ska dras. Som 

framkommit ovan under avsnitt 5.1.1 tilläts äggdonation i Sverige först år 2003, men hade 

varit under diskussion ända sedan det först lagstiftades om insemination på 1980-talet. Under 

inseminationsutredningen konstaterades att det var en alltför teknisk metod att flytta ägg från 

en kvinna till en annan för att försöka lösa ofrivillig barnlöshet och att det kunde skada 

människosynen. Några år senare uttalade dock Statens medicinsk-etiska råd att det mest 

lämpliga ur etisk synvinkel vore att jämställa ägg- och spermiedonation, varför äggdonation 

borde tillåtas. Det var också sådana rättviseskäl som gjorde att regeringen slutligen ansåg att 
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det inte längre fanns grund för att medicinska hinder för befruktning skulle värderas olika 

beroende på orsaken till den ofrivilliga barnlösheten.
211

 

 Fortfarande är det i Sverige inte tillåtet varken med sådan assisterad befruktning där 

både ägg och spermier kommer från utomstående personer eller surrogatmoderskap trots att 

det är tillåtet, och har varit det länge, i vissa andra länder.
212

 I samband med tillåtelsen av 

äggdonation i Sverige diskuterades om det även skulle ges möjlighet att använda både 

donerade ägg och spermier. Statens medicinsk-etiska råd menade dock att detta skulle kunna 

betecknas som embryoadoption, vilket kan ses som en alltför långtgående strävan att försöka 

kompensera livets ofullkomlighet med tekniska medel. Istället, menade rådet, vore det 

lämpligare att de ofrivilligt barnlösa adopterar ett redan fött barn som saknar föräldrar, vilket 

medför en mindre risk för att vi får en alltför teknifierad människosyn. Det fanns dock delade 

meningar kring detta, då några i rådet ansåg att de sociala delarna av föräldraskapet ska ges 

större betydelse än de genetiska, varför embryoadoption borde vara tillåten. Regeringen höll 

med om att det sociala föräldraskapet är viktigare än det genetiska, men stod ändå fast vid 

åsikten om att embryoadoption är alltför tekniskt och att det finns risk för att ägg och spermier 

ses som objekt som fritt kan användas för att skapa en människa.
213

  

 Det som idag är tillåtet enligt svensk lag är insemination eller befruktning utanför 

kroppen med kvinnans eget ägg, och för båda dessa situationer gäller att spermierna får 

komma antingen från kvinnans partner eller från en donator. Används däremot ett donerat ägg 

för befruktning utanför kroppen, måste det befruktas med makens eller sambons spermier.
214

  

 

5.3.2 Moderskap vid assisterad befruktning 

Som framgått ovan är det tämligen enkelt att fastställa vem som är barnets mor även när 

barnet föds efter assisterad befruktning. I Sverige gäller, enligt 1 kap. 7 § FB, att om en 

kvinna föder ett barn efter assisterad befruktning med ett donerat ägg, är det den födande 

kvinnan som betraktas som barnets moder trots att hon inte är genetiskt släkt med barnet. 

Eftersom reglerna om fastställande av moderskap, även efter assisterad befruktning, har 

redogjorts för ovan, hänvisas därför till avsnitt 5.1 om fastställande av moderskap.  
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5.3.3 Faderskap vid assisterad befruktning 

När faderskapet ska fastställas för ett barn som fötts efter assisterad befruktning gäller som 

huvudregel att det är den man som har lämnat samtycke till befruktningen som anses vara 

barnets far om det är sannolikt att barnet avlats genom befruktningen.
215

 Moderns make eller 

sambo betraktas inte automatiskt som barnets far endast på grund av den omständigheten att 

han samtyckt till befruktningen. Samtycket innebär att han jämställs med en biologisk far när 

faderskapet sedan ska fastställas.
216

 Därefter fastställs faderskapet på samma sätt som om 

barnet tillkommit genom samlag. Om barnet föds av en gift kvinna är det hennes make som 

presumeras vara barnets fader enligt 1 kap. 1 § FB. Det har således ingen betydelse om barnet 

har tillkommit genom mannens egna spermier eller om de donerats av någon utomstående. 

Om kvinnan som föder barnet efter assisterad befruktning istället är ogift, fastställs 

faderskapet genom bekräftelse eller dom.
217

 Socialnämnden ska godkänna mannens 

bekräftelse av faderskapet oavsett om han är barnets biologiske far eller inte, om han samtyckt 

till befruktningen. Vägrar mannen att bekräfta faderskapet, ska socialnämnden väcka talan vid 

domstol för att få faderskapet fastställt.
218

 Rätten ska förklara honom vara barnets fader om 

det är sannolikt att barnet avlats genom befruktningen som han samtyckt till.
219

 Samtycket 

ersätter de rekvisit som normalt uppställs i 1 kap. 5 § FB om när en man ska fastställas vara 

fader till ett barn.
220

 Det går inte att väcka talan mot en spermiegivare som donerat spermier 

enligt lagen om genetisk integritet att han ska fastställas som far till barnet, vilket kommer till 

uttryck i 1 kap. 5 § andra stycket FB. 

 Om det däremot inte förelåg ett adekvat samtycke till den assisterade befruktningen från 

moderns make eller sambo är socialnämnden skyldig att utreda och försöka fastställa det 

biologiska faderskapet för barnet.
221

 Samma regler gäller givetvis även för dessa fall, det går 

inte att väcka talan mot den som har donerat spermier enligt lagen om genetisk integritet
222

. 

Det finns dock inget som hindrar att spermiegivaren frivilligt bekräftar faderskapet.
223

 Av det 

sagda följer att det ibland saknas möjlighet att kunna fastställa faderskapet för ett barn och 

faderskapsutredningen får då läggas ned.
224
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 Vid utredningen om insemination förtydligade lagutskottet varför det var nödvändigt 

med en lagreglering av faderskapet för barn som tillkommit genom insemination.
225

 I ett 

uppmärksammat rättsfall, NJA 1983 s. 320 hade nämligen mannen som presumerats vara 

fader till ett barn som fötts inom äktenskapet, efter äktenskapsskillnad väckt talan om hävande 

av faderskapet med hänvisning till att barnet hade avlats genom en insemination med 

spermier från en utomstående man. Att maken hade samtyckt till inseminationen spelade 

ingen roll, Högsta domstolen fann att då maken inte var biologisk far till barnet, skulle 

faderskapet hävas. De dåvarande reglerna gjorde det omöjligt att rättsligt binda en man vid 

faderskapet till ett barn som tillkommit genom en givarinsemination om modern var ogift 

eller om faderskapspresumtionen hävts.
226

 Numera är det dock samtycket till den assisterade 

befruktningen som är avgörande för om en man ska fastställas som far till barnet. Samtycket 

innebär att det inte ska vara möjligt för honom att senare föra talan om att han inte är barnets 

fader. En sådan talan är endast möjlig om barnet inte avlades vid befruktningen.
227

       

 Om det av någon anledning är oklart om samtycke till den assisterade befruktningen har 

lämnats eller inte av moderns make eller sambo, är det upp till domstolen att avgöra om 

erforderligt samtycke förelegat. Vid prövningen bör det avgörande vara om mannen förklarat 

sig villig att ta på sig det rättsliga ansvaret för barnet och att det framförts till modern eller 

den ansvarige läkaren.
228

  

 Bestämmelserna om fastställande av faderskap gäller även om den assisterade 

befruktningen inte utförts i enlighet med svensk lag. Så länge de två kraven i paragrafen är 

uppfyllda; det vill säga att mannen är kvinnans make eller sambo, samt att han samtyckt till 

den assisterade befruktningen, ska han anses som barnets far. Det har således ingen betydelse 

att inseminationen exempelvis ägt rum utomlands eller i privat regi, eller om mannen endast 

samtyckt muntligen till den assisterade befruktningen, trots att han enligt lagen om genetisk 

integritet
229

 ska göra det skriftligen.
230

 Reglerna i föräldrabalken ställer inte upp något krav på 

att samtycket måste vara skriftligt. Det har motiverats med att det vore stötande om ett barn 

som tillkommit genom assisterad befruktning ”skulle kunna berövas möjligheten att få 
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faderskapet fastställt enbart på den formella grunden att mannens samtycke inte är 

skriftligt”.
231

    

 

5.3.4 Föräldraskap för kvinna vid assisterad befruktning 

Sedan 2005 är det tillåtet även för lesbiska par att genomgå assisterad befruktning.
232

 Istället 

för att fastställa faderskapet för barnet, är det moderns maka, registrerade partner eller sambo 

som anses vara barnets rättsliga förälder om hon har lämnat samtycke till den assisterade 

befruktningen och det är sannolikt att barnet har avlats genom densamma.
233

 Även här är det 

alltså samtycket som är det viktiga och som gör att hon betraktas som rättslig förälder till det 

barn som föds. Barnet garanteras därmed redan vid befruktningen två föräldrar och varken 

modern eller hennes partner kan senare motsätta sig föräldraskapet, såvida allt gått rätt till.
234

 

Föräldraskapet för moderns partner fastställs genom bekräftelse eller dom på motsvarande sätt 

som när faderskap för barn fött av ogift mor fastställs,
235

 och det är socialnämnden som har en 

skyldighet att utreda och se till att föräldraskapet blir fastställt.
236

 Om moderns partner inte 

har samtyckt till den assisterade befruktningen enligt lagen om genetisk integritet
237

, eller om 

det inte är sannolikt att det är den befruktning som kvinnan samtyckt till som lett till 

graviditeten ska istället faderskapet fastställas för barnet. Eftersom föräldraskapet fastställs på 

samma sätt som faderskap, görs här ingen djupare redogörelse för detaljregleringar, utan 

reglerna som gäller för fastställande av faderskap gäller i allt väsentligt även i samkönade 

förhållanden. 

 En skillnad som dock är värd att notera är att föräldraskapet inte fastställs för barnet om 

den assisterade befruktningen inte skett i enlighet med svensk lag. Om ett barn tillkommit 

genom exempelvis insemination i egen regi eller utomlands, ska istället faderskapet för barnet 

fastställas enligt 1 kap. 4 eller 5 §§ FB.
238

 Anledningen uppges i propositionen vara att det är 

vanligt att det i homosexuella förhållanden görs privata inseminationer där givaren ofta är en 

god vän till modern som barnet sedan har en nära kontakt med under uppväxten, eller till och 

med står under deras gemensamma vårdnad. Regeringen uppger att det skulle innebära ett 

försvårande för homosexuella män att bli rättsliga fäder om kvinnans partner skulle fastställas 
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som förälder även om inseminationen exempelvis skett i privat regi. Vidare menade 

regeringen att det inte vore lika tveksamt att låta föräldraskapet omfatta sådan befruktning 

som skett utomlands, men att många länder inte har en lika reglerad sjukvård som Sverige 

vilket skulle kunna medföra att förhållandena kring den assisterade befruktningen blir oklara. 

Mot bakgrund av det sagda konstaterade regeringen att det bästa för barnet vore att 

faderskapet istället fastställs i dessa fall. Om de två kvinnorna ändå vill kunna fungera som 

barnets rättsliga föräldrar måste moderns partner adoptera barnet.
239

 En förutsättning för att 

kunna göra det är dock att de är gifta eller registrerade partner, eftersom sambor inte har rätt 

att adoptera.
240

 I utredningen Föräldraskap vid assisterad befruktning
241

 kommenterade 

utredaren det problem som kan uppstå vid en insemination i privat regi, nämligen att parternas 

avsikt kan vara att spermiegivaren inte ska ha något med barnet att göra över huvud taget utan 

moderns partner ska vara den rättsliga föräldern. Som framkommit ovan är dock lagen inte 

tillämplig på fall där inseminationen inte skett i enlighet med lagstiftningen och faderskapet 

ska istället fastställas för barnet. Ett problem med denna bestämmelse, som utredaren 

uppmärksammade, är att barnet riskerar att endast få en rättslig förälder om modern inte 

medverkar till att fastställa faderskapet för barnet. Utredaren ifrågasätter om det kan anses 

tillgodose barnets bästa att ha olika regler för hetero- och homosexuella par när det gäller 

föräldraskapet vid insemination som skett i egen regi, särskilt då det kan leda till att barnet 

endast får en rättslig förälder.
242

   

 En annan väsentlig skillnad gentemot faderskap är att moderns maka inte automatiskt 

anses vara barnets förälder, till skillnad från heterosexuella äktenskap där ju moderns make 

presumeras vara barnets far. Det har dock föreslagits att det ska införas en 

föräldraskapspresumtion, det vill säga motsvarande den faderskapspresumtion som gäller för 

heterosexuella par, för lesbiska kvinnor som är gifta med varandra.
243

 Bestämmelsen skulle 

medföra att makan till den kvinna som föder barnet, presumeras vara förälder till barnet – en 

andra moder. Gifta hetero- och homosexuella makar skulle därmed behandlas lika genom att 

det alltid skulle föreligga en presumtion för att maken/makan till den kvinna som föder ett 

barn är barnets förälder. Ryrstedt menar dock att faderskapspresumtionen bygger på att regeln 

oftast leder till ett materiellt riktigt resultat, vilket aldrig kan vara fallet när det gäller den 
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föreslagna föräldraskapspresumtionen.
244

 I utredningen motiveras förslaget med att det inte 

heller i olikkönade förhållanden finns en överensstämmelse mellan det rättsliga och det 

genetiska faderskapet vid assisterad befruktning och att det därmed inte föreligger någon 

skillnad gentemot moderns partner i det samkönade förhållandet. Avsikten med 

faderskapspresumtionen vid assisterad befruktning har varit att maken ska jämställas med en 

genetisk far i rättsligt hänseende, utan att någon undersökning beträffande släktskapet ska äga 

rum. Utredaren menade att det därmed inte finns något skäl som talar emot att en kvinnas 

maka eller registrerade partner likställs med maken i ett heterosexuellt äktenskap när det 

gäller det rättsliga föräldraskapet för barn som föds efter assisterad befruktning. 

Föräldraskapspresumtionen föreslogs kunna hävas på motsvarande sätt som en 

faderskapspresumtion om det inte är sannolikt att barnet har avlats genom den assisterade 

befruktningen som moderns maka eller partner samtyckt till.
245

      

 

5.3.5 Barnets rätt till sitt ursprung 

En utgångspunkt i lagstiftningen är att det bästa för barnet är att få kunskap om sitt 

ursprung.
246

 Det har till och med hävdats att det innebär en kränkning av barnets personliga 

integritet om barnet inte ges den möjligheten.
247

 Av den anledningen har ett barn, som föds 

efter assisterad befruktning där antingen ägg eller spermier kommer från en utomstående, en 

lagstadgad rätt att få reda på de uppgifter som finns om donatorn när barnet har uppnått 

tillräcklig mognad.
248

 Vad som avses med tillräcklig mognad är inte specificerat, men i 

förarbetena pratas det om att det bör vara fråga om barn i de övre tonåren.
249

 Socialnämnden 

har en skyldighet att hjälpa ett barn som tror sig ha avlats genom assisterad befruktning att ta 

reda på om det finns uppgifter om givaren att ta del av.
250

 Enligt lag ska uppgifter om givaren 

antecknas och sparas på sjukhuset i minst 70 år.
251

 Det anses vara så viktigt för barn att få 

reda på sitt genetiska ursprung att den normalt så starka sjukvårdssekretessen får ge vika för 

barnets möjlighet att få reda på uppgifter om donatorn.
252

 Regeringen har uttalat att barnets 

rätt till kunskap om sina föräldrar väger så tungt att moderns och de eventuella fädernas 
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integritetsskydd får ge vika.
253

 Däremot finns det inget krav i lagen om att föräldrarna måste 

berätta för barnet att det tillkommit genom assisterad befruktning. 

 Just möjligheten att få vetskap om sitt ursprung för barn som tillkommit genom 

assisterad befruktning var ett viktigt skäl till varför även lesbiska par gavs möjlighet att 

använda sig av assisterad befruktning. I propositionen yttrades att barn som tillkommit genom 

sådan befruktning garanteras möjligheten att senare ta del av spermiedonatorns uppgifter och 

att det därför inte kan anses motiverat att i lagen uppställa hinder för lesbiska kvinnor att 

också ges rätt till assisterad befruktning.
254

 

 Även om det sedan lång tid i Sverige har ansetts viktigt att få reda på sitt ursprung, har 

barn som tillkommit genom assisterad befruktning inte alltid haft den rätten. I propositionen 

som låg till grund för lagen om insemination nämndes att inseminationer fram till dess 

bedrivits under största möjliga sekretess. Det uppges till och med ha varit eftersträvansvärt att 

barnet inte skulle få reda på hur det tillkommit. De uppgifter som fanns om donatorn hölls 

hemliga eller förstördes.
255

 Under utredningen diskuterades det om barn som tillkommit 

genom assisterad befruktning skulle ges rätt att få uppgifter om donatorn. Exempelvis ansåg 

majoriteten i Socialstyrelsen, som var en av remissinstanserna, att barnet inte skulle ha rätt att 

få veta vem donatorn är. Utredaren var dock av uppfattningen att barn som tillkommit genom 

assisterad befruktning skulle ges rätt att få vetskap om sitt ursprung, men uttalade samtidigt 

att de flesta barn som tillkommit genom sådan befruktning inte torde ha något intresse av att 

efterforska vem donatorn är.
256

 Genom instiftandet av inseminationslagen år 1985 gavs 

således barn födda efter assisterad befruktning rätt att få vetskap om sitt genetiska 

ursprung.
257

 

 

5.3.6 Talerätt  

När det gäller att väcka talan mot den som ska fastställas som förälder till barnet efter 

assisterad befruktning, gäller i princip samma regler som i de fall när faderskapet ska 

fastställas genom dom enligt reglerna i 1 kap. 5 § FB.
258

 Precis som vid ordinära 

faderskapsmål är det barnet som enligt 3 kap. 5 § FB har talerätt, men barnets talan förs 
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antingen av socialnämnden eller av modern. Att samma regler gäller även vid fastställande av 

föräldraskap för en kvinna framgår av 3 kap. 14 § andra stycket FB. Den stora skillnaden 

mellan mål om fastställande av faderskap eller föräldraskap efter assisterad befruktning 

gentemot ordinära faderskapsmål ligger i, som framgått tidigare, att det är samtycket till 

befruktningen som är det avgörande för det rättsliga föräldraskapet efter assisterad 

befruktning. Samtycket innebär att parterna senare inte kan väcka talan om att den som lämnat 

samtycket inte är barnets förälder. Samtycket ersätter de rekvisit som uppställs enligt 1 kap. 5 

§ FB.
259

 I övrigt har de väsentliga reglerna kring fastställande av faderskap och föräldraskap 

presenterats ovan, varför ingen ytterligare redogörelse görs här.     

 

5.4 Adoption 

5.4.1 Adoptionens rättsverkningar 

Regler rörande adoption finns i föräldrabalkens fjärde kapitel, och de bestämmelser som är av 

intresse för denna uppsats är hur det rättsliga föräldraskapet för adopterade barn regleras. 

Möjligheten att kunna adoptera någon annans barn infördes i Sverige år 1917, men till en 

början medförde inte adoptionen något familjerättsligt förhållande mellan adoptivbarnet och 

adoptantens släkt. Adoptionen kallades för svag adoption och innebar att barnet till viss del 

hade kvar det familjerättsliga förhållandet med sin biologiska familj, där viss 

underhållsskyldighet och arvsrätt fanns kvar mellan barnet och de biologiska föräldrarna. 

Reglerna flyttades senare in i föräldrabalken och så småningom ändrades den svaga 

adoptionen till stark adoption. Ändringen medförde att alla rättsliga band klipps till 

adoptivbarnets biologiska familj, och istället likställs adoptivbarnet med adoptantens 

eventuella biologiska barn, vilket framgår av 4 kap. 8 § första stycket FB.
260

 

 För att kunna adoptera ett barn krävs att rätten lämnar tillstånd.
261

 Det är detta 

medgivande som i adoptionsärenden utgör grunden för föräldraskapets fastställande.
262

 För att 

ha rätt att adoptera är huvudregeln att adoptanten ska ha fyllt 25 år och tillstånd till adoption 

kan ges antingen till en ensamstående person, makar eller registrerade partner; vilket innebär 

att sambor inte kan adoptera tillsammans.
263

 I utredningen Modernare adoptionsregler från 
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2009 föreslogs att även sambor ska kunna få adoptera tillsammans, men förslaget har ännu 

inte antagits. Som skäl för förslaget nämndes bland annat att en viktig princip för 

lagstiftningen på familjerättens område är att staten ska vara ideologiskt neutral till om par 

väljer att gifta sig eller hellre vill vara sambor, och det är något som lagstiftaren inte ska lägga 

sig i. Uttalandet från Justitiedepartementets chefs i en utredning från 1969 om att 

familjerättslagstiftningen inte ska innehålla bestämmelser som skapar onödiga svårigheter 

eller olägenheter för dem som väljer att bilda familj utan att gifta sig, nämndes också som skäl 

för att låta sambor adoptera.
264

 

 Adoptionen får endast tillåtas om rätten finner att adoptionen är till fördel för barnet och 

om adoptanten har uppfostrat eller vill uppfostra barnet.
265

 Om barnet är under arton år ska 

rätten inhämta yttrande från socialnämnden om lämpligheten av adoptionen.
266

 När en make 

adopterar den andra makens barn, antingen ett biologiskt eller adopterat barn, ses det 

adopterade barnet därefter som makarnas gemensamma.
267

 

 Som framkommit ovan har socialnämnden rätt att lägga ned en faderskapsutredning om 

modern har lämnat samtycke till adoption av barnet.
268

 Enligt 4 kap. 5 a § FB får ett barn inte 

bortadopteras utan föräldrarnas samtycke, men det framgår även att samtycket inte behövs av 

den som inte har del i vårdnaden av barnet eller befinner sig på okänd ort. Bestämmelsen 

förekom redan i 1917 års adoptionslag, och bakgrunden uppgavs då vara att det kunde 

ifrågasättas om den förälder som inte har vårdnaden om barnet verkligen skulle ges vetorätt 

angående adoptionens genomförande. Den förälder som inte har vårdnaden ansågs ha 

svårighet att kunna bedöma om det var lämpligt att adoptionen ägde rum och det befarades 

också att denne skulle använda sin vetorätt för att skaffa sig själv obehörig fördel.
269

 Även om 

samtycket inte är nödvändigt för att adoptionen ska kunna äga rum, ska dock föräldern höras 

om det är möjligt.
270

  

 Frågan om dessa bestämmelser överensstämmer med Europakonventionens artikel 8 om 

rätt till respekt för familjelivet prövades av Europadomstolen 1998. Klagandens dotter hade 

bortadopterats mot hans vilja i en så kallad styvbarnsadoption. Varken tingsrätten eller 

hovrätten ansåg att det förelåg något hinder för adoptionen då fadern inte hade särskilt mycket 

umgänge med dottern. Högsta domstolen nekade prövningstillstånd. Europadomstolen 
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konstaterade att adoptionen inneburit ett intrång i klagandens rätt till respekt för familjelivet, 

men att den ändå kunde anses nödvändig i konventionens mening. Som skäl för detta angavs 

att barnets bästa hade beaktats av de svenska domstolarna och dessutom hade fadern inte haft 

särskilt mycket kontakt med dottern sedan hon föddes, varför adoptionens negativa effekter 

på hans förhållande till dottern inte kunde anses vara oproportionerliga. En enhällig domstol 

kom därför fram till att Sverige inte gjort sig skyldigt till något konventionsbrott.
271

    

 

5.4.2 Barnets rätt till sitt ursprung 

I föräldrabalken finns inga bestämmelser om att ett adopterat barn har rätt att få uppgifter om 

sitt ursprung. Däremot framgår det av artikel 7 i Barnkonventionen att barn har rätt att så 

långt det är möjligt få vetskap om sina föräldrar och att de stater som åtagit sig att följa den 

också ska ansvara för att barnets rättigheter tas tillvara. Konventionen innehåller dessutom 

särskilda regler gällande adoption i artikel 21, avsedda att säkerställa att barnets bästa beaktas. 

Ett barn som vet eller misstänker att det blivit adopterat har möjlighet att begära att ta del av 

de handlingar som finns i adoptionsärendet, som ska finnas hos socialnämnden.
272

 

 I tidigare nämnda utredning om modernare adoptionsregler, föreslogs att det skulle 

införas en bestämmelse i svensk lag som stadgar att den som adopterat ett barn är skyldig att 

informera barnet om adoptionen, vilket också ligger i linje med Barnkonventionens 

bestämmelser om barnets rätt att få vetskap om sina föräldrar. Bestämmelsen skulle inte vara 

sanktionerad, men däremot skulle den enligt utredningen vara en tydlig markering av barnets 

rätt att få kännedom om sitt ursprung.
273

   

                                                 
271

 Söderbäck v. Sverige, dom meddelad 28/10/1998. 
272

 Enligt 4 kap. 10 § FB måste rätten inhämta ett yttrande från socialnämnden för att kunna ge tillstånd till 

adoption. De handlingar som inkommit till, eller upprättats hos socialnämnden rörande adoptioner, får enligt 12 

kap. 2 § första stycket andra punkten socialtjänstlag (2001:453) inte gallras.  

För barn som adopterats från annat land än Sverige finns särskilda regler i 8 b-c §§ lag (1997:192) om 

internationell adoptionsförmedling.  
273

 SOU 2009:61 Modernare adoptionsregler, s. 198 f. 



  58 

6 UPPHÄVANDE AV FÖRÄLDRASKAP 

6.1 Hävande av moderskap 

Det finns ingen uttrycklig lagreglering om att ett fastställt moderskap kan upphävas. Däremot 

har Högsta domstolen i NJA 2007 s. 684 konstaterat att det är möjligt att föra en 

fastställelsetalan enligt 13 kap. 2 § RB om att ett fastslaget föräldraskap kan upphävas. I målet 

framkommer att en kvinna med tolv barn kom till Sverige och registrerades som deras mor i 

folkbokföringen. En man som redan fanns i Sverige registrerades som deras far. Fem av 

barnen omhändertogs och placerades i familjehem och därefter väckte dessa fem barn talan 

om att personerna som hade registrerats som deras föräldrar i själva verket inte var det. 

Gällande tillåtligheten av talan åberopade barnen 13 kap. 2 § RB.   

 Av Högsta domstolens domskäl framgår att det måste avse ett rättsförhållande för att en 

fastställelsetalan ska kunna äga rum enligt 13 kap. 2 § RB. Domstolen konstaterade att då 

föräldraskapet har särskilda rättsverkningar knutna till sig, måste föräldraskap anses utgöra ett 

rättsförhållande. Dessutom är en förutsättning för att talan ska kunna tas upp att det råder 

ovisshet om rättsförhållandet, samt att ovissheten leder till förfång för käranden. Då barnen i 

rättsfallet hade blivit folkbokförda som barn till svaranden, som vidhöll att de var barnens 

föräldrar, ansåg Högsta domstolen att det rådde ovisshet om rättsförhållandet. Domstolen 

menade även att det fick anses klart att det ledde barnen till förfång att inte veta vem som var 

behörig att utöva vårdnad och förmyndarskap för dem. Av den anledningen ansågs inget 

hinder finnas för att ta upp talan till prövning. Samtliga instanser var eniga om att föräldrarna 

inte var barnens rätta föräldrar varför föräldraskapet upphävdes.  

 

6.2 Hävande av faderskap efter faderskapspresumtion 

Som framgått ovan under avsnitt 5.2.2.2 kan faderskapspresumtionen hävas under vissa 

omständigheter, antingen genom dom eller genom en annan mans bekräftelse. Bestämmelsen 

om faderskapspresumtion ges dock en långt större genomslagskraft i och med de 

begränsningar av talerätten som föräldrabalken ställer upp, än vad den annars skulle ha 

haft.
274

 Det är nämligen bara den presumerade fadern och barnet som har rätt att väcka talan 

om att faderskapet ska hävas. Enligt 3 kap. 1 § första stycket FB kan en man som presumerats 
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vara far till ett barn väcka talan mot barnet om att han inte är dess far. Barnet har motsvarande 

rätt att väcka talan mot den presumerade fadern enligt 3 kap. 2 § FB. Om barnet är underårigt 

får förmyndaren eller en god man föra dess talan.
275

 Barnets vårdnadshavare har inte 

automatiskt rätt att föra barnets talan. För det krävs att vårdnadshavaren även är barnets 

förmyndare. Om barnet vill föra talan själv, har fyllt 15 år och anses ha tillräckligt omdöme 

för att kunna göra det, bör det vara möjligt.
276

  

  Talerätten uppges ursprungligen ha tillkommit i princip vem som helst som hade någon 

rättighet beroende av att faderskapet fastställdes. År 1917 när lagen om äktenskaplig börd och 

lagen om barn utom äktenskap tillkom, försvann möjligheten för utomstående att väcka talan 

om hävande av faderskapet. För barn födda inom äktenskap ansågs faderskapspresumtionen 

endast kunna ifrågasättas i undantagsfall, eftersom det låg i barnets intresse att inte förlora sin 

äktenskapliga börd samt att det ansågs vara olämpligt att kunna intervenera i familjelivet. 

Mannen i äktenskapet som presumerats vara barnets far gavs sex månaders rätt att väcka talan 

om att han inte var barnets fader.  För barnet var dock tiden obegränsad eftersom det kunde 

tänkas att barnet hade ett intresse av att få fastställt att någon annan var barnets verklige far, 

exempelvis om denne kunde försörja barnet bättre.
277

 Mannen förlorade dock sin talerätt om 

han erkänt barnet som sitt efter han fått kännedom om att modern haft samlag med någon 

annan under konceptionstiden.
278

 

 Om mannen väckt talan om att faderskapspresumtionen skulle upphävas, krävdes att 

han kunde visa att han inte var barnets far för att talan skulle kunna bifallas. Som bevis 

nämndes i lagmotiven endast att mannen var steril eller att modern redan var gravid när hon 

hade samlag med maken. Av den anledningen var det mycket ovanligt att en 

faderskapspresumtion hävdes.
279

  

 När föräldrabalken genomgick vissa större förändringar år 1949 ändrades inte mannens 

talerätt nämnvärt. Från att mannen i äktenskapet haft sex månader på sig att föra talan om att 

han inte var fader till barnet, utökades tiden till tre år från barnets födelse.
280

 Numera finns det 

dock ingen tidsbegränsning för när talan får väckas, vilket innebär att en man kan väcka talan 

mot barnet efter flera år. Anledningen till att det är tillåtet är att det anses viktigt att fastställda 

faderskap överensstämmer med verkligheten och att denna synpunkt har fått företräde framför 
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den osäkerhet som det kan innebära för barnet att faderskapet när som helst kan tas upp till 

prövning och upphävas. I förarbetena anges nämligen att det inte längre kan sägas att barnets 

rättsliga ställning är beroende av om föräldrarna är gifta eller inte. Därför måste det anses 

väga tyngre att barnet får utrett vem som är dess biologiska far än att riskera att få sin 

ställning som inomäktenskapligt barn undanröjd. Utredaren medgav dock att ”det i vissa fall 

[kan] skapa psykiska störningar hos barnet, om det under en följd av år har haft den 

uppfattningen att en viss man är dess far och faderskapet därefter ifrågasätts.”
281

 Det som 

ändå talade för slopandet av tidsfristen för väckande av talan, var enligt utredaren, att barnet 

oavsett om mannen har talerätt eller inte riskerar att utsättas för störningar eftersom det inte 

finns något som hindrar mannen från att ge uttryck för att han inte är barnets biologiske fader 

och att den eventuella bitterheten kan gå ut över barnet.
282

 Det diskuterades också om det vore 

bra att behålla reglerna om att mannen miste sin talerätt om han erkände barnet som sitt även 

om tidsfristerna togs bort. Det skulle nämligen innebära en trygghet för barnet om faderskapet 

inte kunde omprövas efter flera år. Emellertid uttalade utredaren att det måste beaktas att 

mannens intresse av att vara barnets far är starkt beroende av att samhörigheten mellan honom 

och barnet och dess moder består, samt att det är naturligt att mannen vill få klarlagt om han 

är barnets biologiske far om förhållandet med modern upphör. En remissinstans var av den 

uppfattningen att ett erkännande av faderskapet skulle medföra att det inte skulle vara möjligt 

att senare häva faderskapet, och jämförde det med en adoptionssituation. Utredaren menade 

dock att faderskap av den här typen inte kan jämföras med adoption, eftersom erkännandet av 

faderskapet inte måste ges i någon viss form, utan uppstår genom konkludent handlade till 

skillnad från adoptionsärenden som är betydligt mer omständigt. Det går heller inte att 

förutsätta att mannen har övervägt konsekvenserna av sitt erkännande särskilt noggrant och 

därför bör det inte innebära att han inte kan väcka talan senare. Mannens erkännande måste, 

enligt utredaren, ”främst ses som ett uttryck för hans känsla av samhörighet med hustrun och 

barnet och hans önskan att inte bryta denna samhörighet.”
283

     

 Om barnet som den presumerade fadern vill väcka talan mot om hävande av faderskapet 

har avlidit, väcks talan istället mot barnets arvingar.
284

 På motsvarande sätt kan barnet väcka 

talan mot mannens arvingar om han har avlidit, om att mannen inte ska anses vara barnets 

fader.
285

 Är mannen avliden, kan hans arvingar väcka talan mot barnet om att mannen inte är 
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barnets far, under förutsättning att mannen inte varaktigt har bott tillsammans med barnet och 

inte heller har bekräftat det som sitt.
286

 I lagen framgår inte vad som menas med varaktigt 

sammanboende, men det torde stå klart att det inte får ha varit under alltför kort tid – 18 

månader har exempelvis i NJA 2006 s. 283 inte betraktats som varaktigt. Det finns inga 

bestämmelser om att bekräftelsen att barnet är sitt ska ges uttryckligen, så länge det klart 

framgår att mannen vill låta barnet gälla som sitt.
287

 Syftet med bestämmelsen uppges vara att 

om mannen inte själv har gjort något för att få presumtionen hävd, finns det heller inga skäl 

för att hans arvingar ska ha rätt att efter hans död föra talan därom.
288

 Däremot har ett avlidet 

barns arvingar inte rätt att väcka talan om att ett fastställt faderskap ska hävas, då de inte 

anses ha något intresse av att få faderskapet hävt.
289

   

 

6.3 Hävande av bekräftelse om faderskap eller föräldraskap 

En faderskapsbekräftelse är som huvudregel bindande och går inte att ångra. Den kan inte 

heller upphävas av att en annan man bekräftar faderskapet.
290

 Om det däremot kan visas att 

mannen inte är barnets far, kan talan väckas om att domstol ska förklara att bekräftelsen 

saknar verkan enligt 1 kap. 4 § tredje stycket FB. Eftersom det numera är tämligen enkelt att 

med en genetisk undersökning konstatera om mannen är barnets biologiske far, är 

möjligheterna stora att ogiltigförklara bekräftelsen även efter lång tid.
291

 Vem som har rätt att 

väcka talan om att bekräftelsen saknar verkan framgår inte av lagen, då reglerna i 3 kap. FB 

endast tar sikte på hävande av faderskapspresumtion.  Barnet och den som lämnat 

bekräftelsen anses dock vara taleberättigade, medan Högsta domstolen har förklarat i NJA 

1984 s. 319 att barnets mor inte har rätt att självständigt väcka talan om hävande av en 

bekräftelse.
292

 Länge var det oklart om barnet skulle anses ha talerätt, men i RH 1997:21 

konstaterade hovrätten att faderskapsfrågan är av största intresse för barnet, och att om barnet 

saknar möjlighet att väcka talan mot en man som bekräftat ett oriktigt faderskap, skulle det få 

till följd att barnet inte kan få det riktiga faderskapet fastställt så länge som mannen som 

bekräftat faderskapet lever, vilket inte kan ha varit lagstiftarens avsikt. Hovrätten fann därför 

att barnet hade rätt att väcka talan om att bekräftelsen skulle sakna verkan. Av 3 kap. 4 § 
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första stycket FB framgår att förmyndare eller god man får föra barnets talan om barnet är 

omyndigt. Paragrafen tar dock endast sikte på de fall som rör mål om upphävande av 

faderskap efter presumtion, och är således inte tillämplig när det gäller mål om upphävande 

av faderskap som fastställts genom bekräftelse.
293

  

 Även om en man medvetet avstår från att begära en genetisk undersökning av 

faderskapet och därefter bekräftar faderskapet, innebär det inte att hans talerätt gått förlorad 

om han senare vill häva faderskapet. Det spelar heller ingen roll om det har gått många år 

sedan bekräftelsen gjordes, faderskapsbekräftelsen kan ändå förklaras sakna verkan mot 

mannen.
294

 Har mannen avlidit har hans arvingar inte rätt att väcka talan om hävande av 

faderskapsbekräftelsen om mannen bott tillsammans med barnet eller om han bekräftat att 

barnet är sitt. I NJA 1988 s. 525 konstaterades att änkan efter en man inte hade rätt att väcka 

talan om ogiltigförklaring av en faderskapsbekräftelse.
295

 Walin och Vängby menar härmed 

att man bör kunna dra slutsatsen att ”arvingarna aldrig [kan] väcka talan om ogiltigförklaring 

av formlig bekräftelse som getts efter barnets födelse.”
296

  

 Om en bekräftelse av faderskapet eller föräldraskapet har gjorts efter en assisterad 

befruktning, gäller samma regler om att bekräftelsen är bindande.
297

 Den kan dock 

ogiltigförklaras av rätten under förutsättning att barnet inte tillkommit genom den assisterade 

befruktningen som mannen eller kvinnan samtyckt till.
298

 Möjligheten att häva en kvinnas 

föräldraskapsbekräftelse framgår av 3 kap. 14 § första stycket FB.   

 

6.4 Hävande av lagakraftvunnen dom 

När det gäller faderskap eller föräldraskap av en kvinna som har fastställts genom en dom 

som vunnit laga kraft, kan en omprövning endast göras genom resning. För att resning ska 

beviljas krävs att det åberopas en omständighet eller ett bevis som inte tidigare har visats, 

samt att det är sannolikt att målet hade fått en annan utgång om beviset eller omständigheten 

varit känd vid tiden för målets avgörande.
299

 Om en ny blodundersökning görs som utesluter 

att den som genom dom har fastställts vara barnets fader genetiskt sett kan vara det, kan alltså 
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resning beviljas.
300

 När det gäller faderskap eller föräldraskap efter assisterad befruktning, 

krävs det istället att det visas att barnet inte tillkommit vid befruktningen som moderns 

partner samtyckt till.
301

  

 De som är behöriga att ansöka om resning är i första hand barnet och mannen, men även 

modern och socialnämnden har enligt praxis ansetts behöriga.
302

 Det finns inga regler om 

vilka möjligheter eventuella arvingar till en avliden har att väcka talan om hävande av 

faderskap efter en lagakraftvunnen dom. Både Singer och Höglund är av uppfattningen att 

talerätten bör utvidgas så att arvingar har samma rätt att väcka talan oavsett hur faderskapet 

har fastställts.
303

 Ett av Höglunds främsta argument är att det numera finns stora möjligheter 

att genom DNA-teknik fastställa faderskap med säkerhet.
304

 Singer menar att begränsningarna 

av arvingars talerätt inte framstår som ändamålsenliga när målsättningen är att det rättsliga 

och genetiska föräldraskapet ska överensstämma. Samtidigt medger hon att begränsningarna 

även kan anses följdriktiga om de ses ur andra perspektiv. Som exempel nämner hon att en 

man kanske aktivt valt att inte ifrågasätta faderskapet och då vore det inte heller rätt att hans 

arvingar ska ha möjligheten att göra det efter hans död. Den enda som då har möjlighet att få 

faderskapet upphävt är barnet självt som har en i tiden obegränsad talerätt.
305

    

 

6.5 Hävande av adoption 

Ett adoptivförhållande är att jämställa med ett biologiskt förhållande mellan förälder och barn, 

det består i princip tills någon av dem dör. I 1917 års adoptionslag fanns bestämmelser om att 

en adoption kunde hävas om barnet och föräldern var ense om upphävandet. Det framgår 

också att förhållandet kunde upphävas om antingen adoptivbarnet eller adoptanten ”för ett 

lastbart eller brottsligt liv”.
306

 På 1970-talet försvann dock möjligheten att häva en 

adoption.
307

 Det fanns dock två möjligheter där verkan av adoptionen ändå kunde upphöra, 

dels om adoptivbarnet adopterades av annan än adoptantens make, eller om adoptivbarnet och 

föräldern ingick äktenskap med varandra. Dessa regler ändrades 2004 och då togs möjligheten 
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helt bort för adoptanten och adoptivbarnet att ingå äktenskap med varandra. Ett nytt stycke 

infördes i äktenskapsbalkens regler om äktenskapshinder, vilket föreskriver att 

adoptivförhållande jämställs med släktskap i rätt upp- och nedstigande led, och äktenskap får 

inte ingås mellan personer som är släkt med varandra på det sättet.
308

 Som skäl för det nya 

synsättet anförde regeringen att det inom adoptionsområdet har skett en utveckling som 

innebär att adoptivsläktskap på de allra flesta områden har kommit att jämställas med 

biologiskt släktskap och att det för många skulle framstå som närmast stötande om 

möjligheten för adoptivbarn och adoptant att kunna ingå äktenskap med varandra behålls. 

Vidare uttalades att ”[ä]ven om biologiska band saknas, talar sociala och etiska skäl med 

styrka för att äktenskap mellan adoptivbarn och adoptant inte bör tillåtas.”
309

 Numera kan 

alltså verkan av ett adoptivförhållande endast upphöra om adoptivbarnet adopteras av någon 

annan än adoptantens make.
310
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7 ANALYS OCH DISKUSSION 

7.1 Inledning 

Efter en genomgång av den svenska lagstiftningen rörande fastställande och upphävande av 

föräldraskap, kan ett par huvuddrag urskiljas. Vid alla beslut som rör barn ska hänsyn tas till 

vad som kan antas vara barnets bästa. Enligt Barnkonventionen har barn rätt att få vetskap om 

sitt ursprung, därför har det i Sverige instiftats regler som ger barn som tillkommit genom 

assisterad befruktning rätt att få uppgifter om donatorn när barnet uppnått tillräcklig mognad. 

Som en följd av att ursprunget tillmäts sådan stor betydelse, anses det viktigt att det rättsligt 

fastställda faderskapet stämmer överens med det genetiska släktskapet. Överensstämmelsen 

anses vara så viktig att det är möjligt för en man att när som helst väcka talan om att upphäva 

det fastställda faderskapet om det senare visar sig att det har fastställts felaktigt. En annan 

grundläggande princip inom den svenska föräldralagstiftningen är att äktenskapet fortfarande 

intar en stark position, vilket får till följd att faderskapet fastställs på olika sätt beroende på 

om barnets moder är gift eller ogift vid barnets födelse. Dessutom kan nämnas att en man inte 

har någon rätt att självständigt väcka talan om att han ska fastställas som fader till ett barn.       

 Nedan analyseras och diskuteras reglerna om fastställande och upphävande av 

föräldraskap. För att underlätta dispositionen och läsningen har analysen och diskussionen 

delats upp i mindre avsnitt som behandlar olika delar av lagstiftningen.  

 

7.2 Faderskapspresumtion och faderskapsbekräftelse 

Trots att det numera formellt sett inte ska finnas några skillnader för barn som är födda inom 

respektive utom ett äktenskap, föreligger fortfarande en avsevärd skillnad i hur dessa barn får 

faderskapet fastställt. Som framgått tidigare föds numera ungefär två tredjedelar av alla barn 

av en ogift kvinna, varför slutsatsen att det allmänt sett är helt socialt accepterat att leva 

tillsammans och bilda familj utan att vara gift bör kunna dras. Även om ogifta personer 

likställs med gifta personer i allmänhetens ögon, antyder dock lagstiftningens utformning i 

vissa avseenden att det fortfarande är äktenskapet som är den ”rätta” samlevnadsformen. Barn 

som föds av gifta föräldrar får faderskapet fastställt genom presumtion, medan barn som föds 

av föräldrar som exempelvis är sambor får faderskapet fastställt genom att fadern måste 

bekräfta faderskapet och därefter måste bekräftelsen godkännas av barnets moder och av 

socialnämnden för att faderskapet ska bli rättsligt gällande. De skilda reglerna tillkom under 
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en tid då det inte var socialt accepterat att bo tillsammans utan att ha ingått äktenskap. Varför 

de olika reglerna fortfarande finns kvar idag uppges bero på att det dels är ett enkelt 

förfaringssätt att fastställa faderskapet genom presumtion för barn födda av gifta föräldrar och 

att presumtionen oftast leder till ett materiellt riktigt resultat. Trots att det har föreslagits att 

faderskapspresumtion även borde införas i samboförhållanden har förslaget avfärdats med 

hänvisning till att det är svårt att avgöra om ett samboförhållande föreligger eller ej. En sådan 

syn på samboskap återspeglar, enligt min mening, en något ålderdomlig och omodern bild av 

hur en familj ”ska” vara. Att det skulle vara svårt att fastställa om ett samboskap verkligen 

föreligger, tyder på att det finns en föreställning om att sambor inte har ett fast förhållande på 

samma sätt som gifta personer förutsätts ha. Historiskt sett ansågs ogifta personer leva 

lösaktiga liv, varför det inte ansågs möjligt att presumera att kvinnans partner också var 

barnets fader. Synen på äktenskapets styrka härstammar troligen från det stora inflytande som 

kyrkan hade i samhället, men i takt med att vi blivit allt mer sekulariserade kan det 

ifrågasättas om det fortfarande kan anses rättfärdigat att ha en så pass stor skillnad gällande 

fastställande av faderskap – grundad på omständigheten att föräldrarna till barnet är gifta eller 

inte.  

 Om synen på äktenskap och samboskap i föräldrabalken kan te sig ålderdomlig, är 

lagstiftaren på andra områden betydligt mer accepterande rörande bestämmelser om sambor. 

Som exempel kan nämnas att sambor har samma möjlighet att använda sig av assisterad 

befruktning för att avhjälpa ofrivillig barnlöshet som gifta par har. Det kanske mest uppenbara 

exemplet är den särskilda lag om samboende
311

 som har instiftats som reglerar sambors 

egendomsförhållande vid bodelning. Om det är tveksamt huruvida ett samboförhållande 

verkligen föreligger när sambolagen ska tillämpas, är den frågan slutligen upp till domstol att 

avgöra. Då det är möjligt för domstol att avgöra om ett samboförhållande föreligger när det 

gäller bodelning, torde det också vara möjligt för rätten att avgöra det även när det rör sig om 

fastställande av faderskap. Just argumentet att faderskapspresumtion i samboförhållanden inte 

kan tillåtas på grund av svårigheterna att avgöra om det föreligger ett samboförhållande eller 

inte, borde därmed kunna avfärdas. Därmed inte sagt att faderskapspresumtion verkligen är 

det bästa sättet för att fastställa faderskap, och därmed eftersträvansvärt att införa även för 

barn födda av samboende föräldrar.  

 Det har hävdats att pater est-regeln innebär betydande förenklingar vid fastställandet av 

faderskapet. Säkert var detta ett starkt argument tidigare då de flesta barn fortfarande föddes 
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inom äktenskapet och det dessutom var svårt att få till stånd tillförlitliga genetiska 

undersökningar. Sett till dagens statistik där endast en tredjedel av alla barn föds inom 

äktenskapet, får dock argumentet inte lika stor bäring eftersom faderskapet måste fastställas 

med bekräftelse eller dom för de flesta barn. De olika reglerna medför inte några praktiska 

skillnader för barnet. Däremot verkar det omotiverat att göra denna åtskillnad, särskilt med 

beaktande av att det har uttalats i förarbeten att lagstiftningen inte ska innehålla onödiga 

svårigheter eller olägenheter för dem som inte vill gifta sig. Det har hävdats att ett borttagande 

av regeln skulle skapa betydande merarbete för myndigheter och enskilda om faderskapet 

istället skulle behöva fastställas på något annat sätt. Frågan är dock om det argumentet är 

tillräckligt tungt för att berättiga att skillnad görs vid faderskapets fastställande, eller om det 

av rättviseskäl vore lämpligare att faderskapet fastställs på samma sätt för alla barn, 

oberoende av om dess föräldrar är gifta eller inte. 

 Det skulle kunna hävdas att det vore dumt att införa regler som sätter barn födda av 

gifta föräldrar i en sämre position än de har idag, genom att ta bort faderskapspresumtionen 

helt. Samtidigt är det viktigt att komma ihåg att ett argument som framhålls starkt för 

faderskapspresumtionen är att den förutsätts leda till att ett materiellt riktigt resultat gällande 

överensstämmelsen mellan det rättsliga och det genetiska faderskapet uppnås. Som 

framkommit ovan finns det dock uppgifter som tyder på att faderskap fastställs felaktigt i upp 

till tio procent av alla fall som fastställs genom faderskapspresumtion. Enligt 

Rättsmedicinalverket föds det cirka 100 000 barn i Sverige varje år,
312

 och enligt 

Socialstyrelsens statistik
313

 fick 36 procent av alla nyfödda barn 2010 faderskapet fastställt 

genom presumtion. Om de tidigare nämnda uppgifterna om att 8-10 procent av alla fastställda 

faderskap varje år är felaktiga stämmer, skulle det innebära att upp till 3 600 barn får sitt 

faderskap fastställt felaktigt – varje år. Det låter kanske inte mycket, men siffrorna innebär att 

det varje dag föds ca 10 barn i Sverige som får ”fel” far. I vissa fall är säkert samtliga 

inblandade medvetna om att det rättsliga faderskapet inte överensstämmer med det genetiska, 

men hur många som inte får kännedom om det genetiska släktskapet är det ingen som vet. 

Saldeen redovisar ett intressant exempel från 1970-talet när faderskapspresumtionen endast 

kunde upphävas genom dom. Enligt Saldeen föddes det 90 000 barn inom äktenskap år 1971. 

Med tidigare nämnda siffror innebär det att faderskapet var felaktigt i 7 000-9 000 av fallen, 
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men det året förekom det endast ungefär 1 000 mål om upphävande av faderskap.
314

 Oavsett 

om uppgifterna angående antalet felaktiga faderskap stämmer eller inte, bör det i vart fall gå 

att dra slutsatsen att ett felaktigt fastställt faderskap inte uppdagas eller upphävs för väldigt 

många barn varje år.  

 Givetvis vållar inte pater est-regeln några problem i de flesta fall eftersom presumtionen 

oftast leder till ett materiellt riktigt resultat. Samtidigt går det inte att bortse ifrån att regeln 

leder till felaktiga resultat för flera barn varje år. Ur samhällets synvinkel är det möjligtvis 

tillfredsställande att i vart fall omkring 90 procent av faderskapen fastställs korrekt. Om 

frågan istället ses ur ett barnperspektiv måste det anses vara ett tämligen osäkert sätt att 

fastställa faderskapet på; om upp till tio barn varje dag får faderskapet felaktigt fastställt. I 

vissa fall uppdagas felaktigheten tidigt, medan det i andra fall dröjer flera år. Vissa barn får 

aldrig veta att den far som de tror är deras genetiske far i själva verket inte är det. Dessa barn 

berövas därmed den rätt de enligt Barnkonventionen har att få känna till sitt ursprung. 

Faderskapspresumtionens främsta fördel synes således vara att den förenklar processen att 

fastställa faderskap. Det kan dock ifrågasättas om denna förenkling rättfärdigar den risk 

faderskapspresumtionen för med sig i form av att vissa barn aldrig får kännedom om sitt 

genetiska ursprung. 

 Även om det kan tyckas självklart att ha samma regler för fastställande av faderskap för 

gifta och ogifta par, är frågan hur det skulle kunna lösas rent praktiskt. Om 

faderskapspresumtion skulle införas även i samboförhållanden skulle en möjlighet kunna vara 

att utgå ifrån folkbokföringen och på så sätt presumera att en man och en kvinna som är 

folkbokförda på samma adress också är föräldrar till barnet. Det skulle då inte behöva göras 

någon skillnad mellan gifta och ogifta par, utan mannen presumeras vara barnets far om paret 

är folkbokförda på samma adress. Fördelarna med att använda presumtion för att fastställa det 

rättsliga faderskapet för ett barn är att många barn snabbt och enkelt får två rättsliga föräldrar. 

En nackdel är dock att faderskap som fastställs med hjälp av presumtion i relativt många fall 

får ett materiellt felaktigt resultat. En möjlighet för att öka tillförlitligheten i de fastställda 

faderskapen och ha samma regler för alla, vore att även gifta föräldrar fick bekräfta 

faderskapet på samma sätt som ogifta föräldrar måste göra med dagens regler. Även om det 

kräver visst merarbete från de sociala myndigheterna – samt att det ändå finns en risk att 

faderskap fastställs felaktigt utifrån det genetiska släktskapet – innebär en bekräftelse av 

faderskapet en aktiv handling som måste göras för att faderskapet ska kunna fastställas. Vid 
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presumtion fastställs faderskapet genom parternas passivitet, vilket rimligtvis borde medföra 

att fler faderskap fastställs felaktigt än om det krävdes en aktiv handling. Det mest 

tillförlitliga sättet att fastställa faderskap torde ändå vara genom ett blodprov där det framgår 

vem som är barnets far. Med dagens möjligheter är det dessutom tämligen enkelt gjort, även 

om det självklart krävs en viss administration för att det ska bli korrekt genomfört. 

  

7.3 Det genetiska föräldraskapet 

Som framkommit ovan finns det olika typer av föräldraskap som kan sägas tjäna olika syften. 

Att rättsligt föräldraskap ska fastställas över huvud taget, antas vara för barnets bästa då det 

annars inte finns någon som ges ansvar för barnet när det exempelvis gäller vårdnad och 

försörjning av barnet.
315

 Just att faderskap fastställs så att det blir ett materiellt riktigt resultat 

har kommit att bli en viktig grundprincip i den svenska föräldralagstiftningen, och anses 

också vara för barnets bästa. Faderskapet anses vara ”rätt” om det rättsliga och genetiska 

faderskapet överensstämmer, och således anses faderskapet vara ”fel” om någon som inte är 

genetiskt släkt med barnet fastställs som dess rättslige förälder. Denna syn har framkommit 

under flera utredningar och framgår inte minst om man ser till hur utvecklingen av 

faderskapet har skett genom åren.  

 Historiskt sett var en viktig del i att fastställa faderskapet att få någon som kunde 

försörja barnet så att samhället undkom det ansvaret. Att det verkligen blev den genetiske 

fadern som fastställdes som rättslig fader torde inte ha varit lika viktigt. En man skulle dels, i 

princip, fastställas som barnets far om han haft samlag med modern under konceptionstiden, 

dels hade han ingen möjlighet att invända att modern haft samlag med någon annan man 

under konceptionstiden, och dels hade en man som fastställts som fader genom 

faderskapspresumtion endast sex månader på sig att väcka talan om att han inte var barnets 

genetiske fader. Så småningom förändrades reglerna; det krävdes mer bevisning för att kunna 

fastställa en man som fader till ett barn och tiden för att väcka talan om hävande av 

faderskapet förlängdes, och slopades slutligen helt. Det bör därför kunna hävdas att det skett 

en förskjutning av vilket slags föräldraskap som anses vara viktigast – från det sociala till det 

genetiska föräldraskapet.    

 Att den genetiske fadern fastställs som den rättsliga anses numera vara så viktigt att ett i 

lagens ögon felaktigt fastställt faderskap ska upphävas. Det kan därför tyckas vara något 
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motsägelsefullt att det inte görs någon mer grundläggande kontroll av att de faderskap som 

fastställs – både genom faderskapspresumtion och genom bekräftelse – stämmer överens med 

det genetiska förhållandet. En faderskapsbekräftelse kräver visserligen en viss form av 

utredning från socialnämndens sida, men det finns inga garantier för att det verkligen är det 

genetiska förhållandet som ligger till grund för det rättsliga faderskapet eftersom det inte görs 

någon genetisk utredning. Som diskuterats ovan, görs ingen kontroll alls när det gäller 

faderskap som fastställs genom presumtion. Singer har hävdat att det vore rimligt att klarlägga 

det genetiska faderskapet för alla barn som föds, oavsett om de föds av en gift eller ogift 

mor.
316

  

 Även Saldeen har ifrågasatt pater est-regelns berättigande i strävan efter att få en 

överensstämmelse mellan det rättsliga och genetiska släktskapet. Han har föreslagit att 

modern skulle ha skyldighet att under straffansvar intyga vem som är barnets far, och att även 

den utpekade mannen får bekräfta faderskapet. Om modern uppger att någon annan man än 

maken kan vara barnets far eller om hon vägrar att lämna uppgifterna ska ärendet skickas till 

socialnämnden för faderskapsutredning där en genetisk undersökning får ske. Saldeen menar 

att ”[f]örslaget om att kvinnan skulle tvingas under straffansvar uttala sig i faderskapsfrågan 

kan förmodligen väcka anstöt hos somliga. Är det dock inte lika viktigt att ett barns rätta 

härstamning blir fastställd som att våra uppgifter i den allmänna självdeklarationen leder till 

rätt taxering, vilka uppgifter ju måste lämnas under sådant ansvar?”
317

 Frågan är dock hur 

pass ändamålsenligt Saldeens förslag är, om syftet är att få ett materiellt riktigt resultat. Det 

finns ingenting som säkerställer att modern faktiskt uppger korrekta uppgifter även om hon 

lämnar dem under straffansvar. Samtidigt torde förslaget kunna genomföras utan särskilda 

svårigheter, varför intygandet ändå skulle kunna tjäna som en viss kontroll för att det rättsliga 

och genetiska faderskapet överensstämmer. Modern uppmanas i vart fall att intyga något 

under straffansvar, vilket borde medföra att åtminstone vissa faderskap som med 

faderskapspresumtion skulle bli felaktigt fastställda, med detta intygande skulle utredas och 

barnet skulle därmed få vetskap om sitt ursprung. Att en gift kvinna skulle vara tvungen att 

intyga att hennes make verkligen är barnets fader borde inte anses vara mer kränkande än vad 

det är för en ogift kvinna, som med dagens regler alltid måste redogöra för vem som är far till 

hennes barn, oavsett om hon är sambo eller inte (dock utan straffansvar). Att behandla gifta 

och ogifta kvinnor olika i detta avseende tyder på en förlegad syn om äktenskapet som den 

rätta samlevnadsformen.       
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 En annan möjlighet att öka chansen för att det genetiska och rättsliga faderskapet 

överensstämmer, vore att tillåta socialnämnden att utreda faderskapet även för ett barn som 

fötts inom äktenskapet om det finns anledning att tro att någon annan man än maken är 

barnets genetiske far. Även om det inte helt skulle kunna kompensera för en mans icke 

existerande talerätt, finns det i vart fall en möjlighet att fastställa det genetiska faderskapet 

även om barnet fötts inom äktenskapet och därigenom fått ”fel” fader. Om det anses vara till 

barnets bästa att få det genetiska faderskapet fastställt, förefaller det konstigt att det än idag 

inte går att bryta äktenskapets centrala ställning. 

 

7.4 Rätten att känna till sitt ursprung 

Ovanstående resonemang om att införa samma regler för fastställande av faderskap för gifta 

respektive ogifta föräldrar, bygger dock på synen att det är viktigt att det genetiska släktskapet 

också överensstämmer med det rättsliga. Betydelsen av det sociala föräldraskapet hamnar lite 

vid sidan av när diskussionen förs utifrån den synvinkeln. I svensk rätt är det trots allt 

huvudsakligen det genetiska föräldraskapet som har fått företräde framför det sociala, då 

betydelsen av att känna sitt ursprung fått allt större betydelse på senare tid, genom att 

kunskapen om att ursprunget spelar en viktig del i människors identitetsuppfattning har ökat. 

Barnkonventionen ger alla barn rätt att få vetskap om sitt ursprung och rätten att behålla sin 

identitet. Förutom rent psykologiska faktorer, spelar vetskapen om vilka som är ens genetiska 

föräldrar en viktig roll när det kommer till medicinska förhållanden. Det finns många 

sjukdomar som är ärftliga, varför vetskap om sina genetiska rötter kan hjälpa en person att 

fatta livsviktiga beslut om att exempelvis låta sig undersökas för vissa sjukdomar eller ändra 

sin livsföring.
318

  

 Barn som tillkommit efter assisterad befruktning med spermier eller ägg från en 

utomstående har givits en lagstadgad rätt att få uppgifter om donatorn. Om rätten att få 

vetskap om sitt genetiska ursprung anses vara så viktig kan det tyckas märkligt att det inte 

finns någon skyldighet för barnets föräldrar att upplysa barnet om att det tillkommit genom 

assisterad befruktning med hjälp av en donator. Barnets rätt att få vetskap om sitt ursprung är 

därmed helt utelämnad åt föräldrarnas godtycke att avgöra om de ska berätta för barnet eller 

inte. Barnets rätt till vetskap om sitt ursprung tycks i detta fall ha fått stå tillbaka till förmån 

för föräldrarnas intresse av att få sin egen integritet oinskränkt. Anledningen till varför det 
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inte är lagreglerat att föräldrarna har en skyldighet att upplysa barnet om att det är avlat 

genom assisterad befruktning, uppges vara att det är viktigt att barn inte påtvingas uppgifter 

som det inte har tillräcklig mognad för att kunna ta emot och bearbeta. Det har därför ansetts 

att föräldrarna får avgöra när barnet är tillräckligt moget för att ta emot den informationen. 

Det går heller inte att utesluta att det ibland kan vara till nackdel för barnet att få vetskap om 

att det tillkommit genom assisterad befruktning, enligt utredaren.
319

 

 Så som lagstiftningen gällande faderskapsutredning är utformad, förutsätts det att det är 

barnets bästa att faderskap över huvud taget fastställs så att barnet får vetskap om sitt 

ursprung. Även om det i de övervägande antal fallen får anses klart att det ligger i barnets 

intresse att få vetskap om vilka som är dess genetiska föräldrar, måste det ändå betonas att det 

inte utan vidare kan förutsättas att det är barnets bästa i varje enskilt fall att få vetskap om sitt 

ursprung. Ett tänkbart exempel skulle kunna vara ett barn vars far är en grov brottsling eller 

liknande. I ett sådant fall skulle en intresseavvägning behöva göras mellan å ena sidan barnets 

intresse av att få vetskap om sitt ursprung och de fördelar en sådan vetskap har, och å andra 

sidan den psykologiska skada som möjligen kan orsakas barnet av att veta vem som är dess 

förälder. Socialnämnden har möjlighet att lägga ned en faderskapsutredning om den kan antas 

vara till men för modern eller barnet. Att barnet tillkommit genom en våldtäkt anges som 

exempel på sådant men som kan föranleda att utredningen läggs ned. Gissningsvis är inte 

grov brottslighet i sig tillräckligt kvalificerande för att anse att faderskapsutredningen är till 

men för barnet och därmed ska läggas ned, utan det rör sig troligtvis om mer extrema 

situationer. Huvudregeln är således att faderskap ska fastställas för alla barn om det är 

möjligt. Samtidigt borde det beaktas om det verkligen är till barnets bästa att få en sådan 

person fastställd som barnets förälder. Kanske vore det bättre för barnet att i vissa fall inte få 

det genetiska faderskapet fastställt? 

  

7.5 Det sociala föräldraskapet 

När faderskap ska fastställas för ett barn, tas generellt sett ingen hänsyn till vem som vill 

utöva det sociala föräldraskapet för barnet. Det anses bäst för barnet att det utreds vem som är 

dess genetiska förälder. Det är dock, som framgått ovan, inte säkert att den genetiske fadern 

alltid är mest lämplig att bli fastställd som far till barnet. Det kan finnas en social far som är 

bättre lämpad att ges ansvar för barnets försörjning och uppfostran. Även om barnets sociala 
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förälder vill vara dess rättslige, kan inte viljan att bli förälder ligga till grund för det rättsliga 

föräldraskapet om det finns en genetisk fader som är identifierad (och där någon adoption av 

barnet inte skett). Det finns dock ett undantag från denna bestämmelse och det är när det rör 

föräldraskap efter assisterad befruktning. Då är det just viljan att bli förälder som kan sägas 

grunda det rättsliga föräldraskapet.    

 De tidigare presenterade rättsfallen om dels de två kvinnorna som fick med sig fel barn 

hem från BB
320

 och dels fallet som handlade om surrogatmoderskap
321

, belyser frågan om 

vilket föräldraskap som ska anses vara det ”viktigaste” på ett väldigt bra sätt. I det första fallet 

ålades kvinnorna att byta barn med varandra när barnen hade hunnit bli ungefär sju år gamla, 

så att föräldrarna fick hem sitt genetiska barn. I det senare fallet kunde barnets genetiska mor 

inte fastställas som dess rättsliga mor, eftersom surrogatmodern som fött barnet ansågs vara 

barnets rättsliga mor. Barnet hade dock uppfostrats hos sin genetiske och rättslige far, samt 

sin genetiska moder som därmed hade fungerat som barnets sociala förälder. Det enda sättet 

för den genetiska modern att kunna bli rättslig förälder för barnet var att adoptera det. När 

fadern återtog sitt samtycke till adoptionen ansågs inte adoptionen vara möjlig att genomföra. 

Den kvinna som dels var barnets genetiska mor, men också dess sociala mor, fråntogs 

möjligheten att vara barnets förälder. Istället fick surrogatmodern, som var faderns syster och 

som inte haft något med barnet att göra förutom graviditeten, alla de rättigheter och 

skyldigheter som följer med det rättsliga föräldraskapet.  

 Ur barnets synvinkel skulle i vart fall rättsfallet om surrogatarrangemanget kunna tala 

för att det vore bra att i varje enskilt fall avgöra vem som är bäst lämpad att fastställas som 

barnets rättsliga föräldrar. Det är säkert många som anser att den genetiska modern som 

fungerat som barnets förälder borde ha fastställts som dess rättsliga moder, och att 

surrogatmodern som i själva verket var barnets faster, skulle ha fråntagits det rättsliga 

föräldraskapet. Samtidigt vore det snarast en omöjlighet att i varje enskilt fall göra en 

avvägning om vilka föräldrar som ska fastställas som barnets rättsliga för att det ska vara för 

barnets bästa. Fallet där de två barnen tvingades byta familjer vid sju års ålder är 

uppseendeväckande och ställer verkligen frågan om vilket av det sociala eller det genetiska 

föräldraskapet som är viktigast, på sin spets. Under de sju år barnen levt i respektive familj, 

måste det ha bildats starka familjeband som genom domstolsbeslutet klipptes. Vad som skulle 

vara barnens bästa i det fallet, är förmodligen en omöjlig fråga att besvara. Enligt domstolen 

ansågs uppenbarligen det genetiska föräldraskapet vara viktigare än det sociala.  
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 Singer har kommenterat rättsfallet om surrogatmodern och därvid kritiserat de regler 

som föräldrabalken ställer upp. Hon menar att enskilda barns välfärd offras för oklara 

principers skull. Det enda rätta, är enligt henne, att ”acceptera verkligheten som den ser ut och 

skapa ett regelsystem som gör det möjligt att bekräfta de familjer som barn har även i de fall 

de inte har skapats på det sätt vi tänkt oss. En annan inställning medför att vi återvänder till 

den situation vi hade i Sverige för hundra år sedan, då barn födda utom äktenskapet – de 

’oäkta’ barnen – i rättsligt hänseende fick bära bördan av att de tillkommit på ett sätt som 

samhället ogillade.”
322

  

 

7.6 Assisterad befruktning – viljan att bli förälder 

Som nämndes tidigare skulle det kunna anses att synen på föräldraskapet har förändrats från 

att det sociala har ansetts viktigast, till att det numera är det genetiska som ges företräde. 

Genom att göra det möjligt för ofrivilligt barnlösa par att nyttja assisterad befruktning kan det 

sägas att betydelsen av det sociala föräldraskapet bekräftas i viss mån. Vid assisterad 

befruktning med donator är någon av föräldrarna inte genetiskt släkt med barnet. Betydelsen 

av det genetiska släktskapet får därmed stå tillbaka till förmån för det sociala föräldraskapet 

och viljan att bli förälder. Det är inte barnets genetiska förälder som då ska fastställas som 

dess rättsliga, utan den som samtyckt till den assisterade befruktningen. Singer belyser ett 

problem med samtyckesregeln, nämligen dess begränsade räckvidd. Det lämnade samtycket 

sträcker sig endast till att avse en viss inseminering och inte till barnet som inseminationen 

leder till.
323

 Sett ur barnets perspektiv är det inte en optimal lösning, eftersom det kan 

innebära att den förälder som faktiskt har samtyckt till inseminationen och således har haft 

viljan att bli förälder, kan fråntas den möjligheten om inseminationen inte sker i 

överensstämmelse med de lagar som finns. Som exempel kan nämnas att det vid privata 

homosexuella inseminationer ska fastställas faderskap för barnet, även om den inseminerade 

kvinnans partner samtyckt till inseminationen. För barnet kan det innebära att det föds in i en 

familjesituation som inte var planerad. De båda kvinnorna planerade troligtvis att vara 

föräldrar till barnet på samma villkor, men med dagens reglering ska istället spermiedonatorn 

fastställas som barnets far, vilket han kanske inte alls har något intresse av då han endast velat 

ställa upp som donator. Det är inte omöjligt att tänka sig att moderns partner som går miste 

om möjligheten att bli fastställd som rättslig förälder för barnet kan känna sig mindre delaktig 
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i föräldraskapet för barnet. Det kan i sin tur medföra att det i sista hand blir barnet som blir 

lidande av de regler som trots allt finns för att tillförsäkra barnets bästa.      

 Även om det är samtycket som ligger till grund för det rättsliga föräldraskapet när det 

rör sig om assisterad befruktning, har det ställts upp regler för att barnet ska få kännedom om 

sitt genetiska ursprung. I Sverige har ett barn som tillkommit efter assisterad befruktning rätt 

att få uppgifter om donatorn när barnet uppnått tillräcklig mognad. I många andra länder har 

donatorn rätt att vara anonym, vilket medför att de barn som tillkommit med spermier från 

honom aldrig kan få veta vem som är dess genetiske far. De svenska reglerna kan således 

sägas vara skapade med barnets bästa i beaktande, där barnets bästa förutsätts vara att få veta 

vem som är den genetiske fadern. Samtidigt är frågan om det inte är så att regeln tillkommit 

som en slags motvikt för att kunna möjliggöra för ofrivilligt barnlösa par att kunna bli 

föräldrar. Det går inte att komma ifrån att möjligheten att använda sig av assisterad 

befruktning har skapats uteslutande för att föräldrar ska ges möjlighet till barn.   

 När det gäller reglerna om assisterad befruktning har utvecklingen gått tämligen fort. 

Ursprungligen tilläts endast insemination och så kallad provrörsbefruktning. Så småningom 

möjliggjordes även användandet av donerade ägg, då det ansågs att orsakerna till den 

ofrivilliga barnlösheten inte skulle vara avgörande för vilka som skulle få hjälp.  Även 

homosexuella kvinnor ges numera möjlighet att använda assisterad befruktning på samma 

villkor som heterosexuella kvinnor. Mot bakgrund av den assisterade befruktningens allt 

större utbredning, skulle möjligen det sociala föräldraskapet kunna anses ha återfått lite av sin 

tidigare betydelse. Samtidigt måste det beaktas att samtliga regler om assisterad befruktning 

tillkommit som ett resultat av den ”rätt” människor anser sig ha att bli föräldrar. De 

tillgängliga befruktningsmetoderna möjliggör att de personer som tidigare hade tvingats 

acceptera att vara ofrivilligt barnlösa, nu kan avhjälpa barnlösheten. I takt med att nya och 

förbättrade metoder kan användas för att skapa barn, följer också en etisk diskussion om vart 

gränserna ska gå för vad som kan anses vara etiskt försvarbart. Länge ansågs exempelvis 

äggdonation innebära ett alltför tekniskt sätt att skapa en människa, men numera anses det 

emellertid vara etiskt försvarbart. Om så kallad embryoadoption och surrogatarrangemang 

kommer att tillåtas i framtiden är oklart, men sett till de senaste decenniernas utveckling inom 

den assisterade befruktningens område, torde det inte vara omöjligt att även sådana metoder 

för att avhjälpa ofrivillig barnlöshet tillåts. Ett starkt skäl för att tillåta surrogatmoderskap är 

att det skulle möjliggöra även för homosexuella män att bli föräldrar. Om möjligheterna till 

assisterad befruktning tillkommit som en följd av människors önskan att bli föräldrar, bör det 
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inte finnas något hinder mot homosexuella mäns möjligheter att bli föräldrar på samma 

villkor som homosexuella kvinnor eller heterosexuella förhållanden där ägg eller spermier 

donerats. Det enda som skiljer de homosexuella männens situation ifrån de övriga är att ingen 

i förhållandet genomgår graviditeten.     

 Som framhållits ovan har Singer visat sitt missnöje kring våra föräldrarättsliga regler. 

Den utredning som föreslog att homosexuella skulle ges möjlighet att prövas som 

adoptivföräldrar och även ge lesbiska kvinnor möjlighet till assisterad befruktning, kritiseras 

av Singer i en artikel i Svensk juristtidning. Kommittén diskuterade den möjlighet en 

spermadonator som vill bli rättslig fader har; nämligen att dels se till att inseminationen inte 

utförs inom den svenska sjukvården, samt att han helst ska inhämta ett ”icke-samtycke” från 

kvinnans partner för att förhindra att kvinnans partner träder i hans ställe som rättslig förälder 

för barnet. Singer menar att förslaget speglar kommitténs syn på parförhållandet som en 

förutsättning för rättsligt föräldraskap och inte något som kan anses utgå ifrån barnets 

intressen. Vidare ifrågasätter hon varför ett barn bara ska kunna ha två föräldrar, då många 

barn som är födda i homosexuella förhållanden ofta har fler föräldrar än bara sina biologiska 

föräldrar, så kallade medföräldrar. Hon undrar varför det inte skulle vara möjligt att rättsligt 

erkänna även sådana typer av familjer.
324

 Genom att möjliggöra för lesbiska kvinnor att 

använda sig av assisterad befruktning för att bilda familj, erkänns nya typer av parbildningar 

som inte erkänts tidigare. Singer ställer sig dock kritisk till att det heterosexuella paret 

används som förebild när det gäller regleringen av parbildningen. Hon menar att det inte är 

självklart att den traditionella bilden av en familj bör användas som utgångspunkt, utan att 

den homosexuella familjen kanske är bättre lämpad att tjäna som modell för en förändrad 

lagstiftning. För barnets bästa måste det finnas lösningar som gör det möjligt att bekräfta den 

familj barnet faktiskt har.
325

  

 Ytterligare ett tecken på att det heterosexuella paret används som modell när det gäller 

att skapa möjligheter för lesbiska kvinnor att använda assisterad befruktning, måste förslaget 

om att införa en föräldraskapspresumtion för homosexuella kvinnor, sägas utgöra. Enligt 

förslaget skulle den lesbiska kvinnans registrerade partner eller maka presumeras vara barnets 

förälder på motsvarande sätt som en heterosexuell kvinnas make antas vara fader till det barn 

som föds inom äktenskapet. Förslaget bottnar i en önskan om att likabehandla samkönade och 

olikkönade par när det rör det rättsliga föräldraskapet för moderns partner. Förslaget har tagits 

upp ett flertal gånger, men hittills inte lett till någon lagstiftning. I proposition 2009/10:80 En 
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reformerad grundlag, behandlas sexuell läggning som ny diskrimineringsgrund. I utredningen 

konstateras att det framförallt är lagarna inom äktenskapets och föräldraskapets områden som 

kan medföra särbehandling på grund av sexuell läggning. Faderskapspresumtionen lyfts fram 

som en sådan situation där homosexuella särbehandlas och det sägs att frågan om en 

motsvarande föräldraskapspresumtion bereds i Regeringskansliet.
326

 Något som en sådan 

reglering dock skulle medföra, är att om de homosexuella kvinnorna genomgår en assisterad 

befruktning utanför lagens ramar, ska istället faderskapet för barnet fastställas enligt gällande 

regler. Om moderns partner ska presumeras vara barnets förälder om det föds inom 

partnerskapet eller äktenskapet, skulle det få till följd att det inte vore möjligt att fastställa 

vem den genetiske fadern är, eftersom barnet redan har två rättsliga föräldrar. Ges regeln 

samma innebörd som pater est-regeln innebär det att socialnämnden inte har någon rätt att 

utreda det genetiska faderskapet. Inte heller kan den genetiske fadern själv väcka talan, då en 

utomstående man saknar talerätt. Den kvinna som fastställts som barnets förälder skulle dock 

senare kunna väcka talan om upphävande av föräldraskapet med hänvisning till att hon inte är 

barnets förälder, precis som pater est-regeln fungerar. Ryrstedt har dock påpekat att en stor 

skillnad mellan reglerna är att pater est-regeln bygger på att den oftast leder till ett materiellt 

riktigt resultat, men att det aldrig kommer att vara fallet vid den föreslagna 

föräldraskapspresumtionen för en kvinna. Föds barnet efter assisterad befruktning som utförts 

inom den svenska sjukvården har barnet rätt att få uppgifter om spermiedonatorn, men den 

rätten existerar ju inte om föräldrarna genomför den assisterade befruktningen utanför 

sjukvården.
327

 Frågan är om barnets intresse av att få känna till sitt ursprung har fått stå åt 

sidan i strävan att motverka diskriminering av homosexuella i förhållande till heterosexuella.  

 

7.7 Mannens talerätt  

Som framkommit ovan anses det vara viktigt att ett rättsligt fastställt faderskap 

överensstämmer med det genetiska. Trots den målsättningen är kretsen av taleberättigade i 

mål om fastställande av faderskap väldigt begränsad. En man som tror sig vara fader till ett 

barn har ingen möjlighet att själv väcka talan därom. Han har hänvisats till möjligheten att 

vända sig till socialnämnden som enligt sin utredningsskyldighet har att tillse att faderskapet 

blir korrekt utrett. När det dock gäller barn som fötts inom äktenskapet har socialnämnden 

ingen möjlighet att på eget initiativ utreda faderskapet. Inte ens om en man påstår sig veta att 
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han är far till kvinnans barn kan socialnämnden initiera en utredning av faderskapet. 

Ursprungligen uppges begränsningen i talerätten ha motiverats av den skillnad som gjordes 

för barn födda inom respektive utom äktenskapet, avseende dess rättsliga ställning. För barn 

som tillerkändes äkta börd ville man begränsa möjligheten att frånta barnet denna ställning. 

Med andra ord kan det sägas vara för barnets bästa som talerättsbegränsningen först 

uppställdes. Det ligger inte heller långt borta att tänka sig att en annan orsak till förbudet för 

en utomstående att väcka talan är den starka ställning som äktenskapet hade – och fortfarande 

har. I förarbetena sades nämligen att det vore uteslutet att införa en möjlighet för en 

utomstående man att väcka talan om att han är far till ett barn som fötts inom äktenskapet. 

Familjen, med äktenskapet i centrum, ses som så stark och något som samhället och 

lagstiftaren helst ska hålla sig utanför. Samtidigt ges inte ogifta föräldrar samma starka och 

skyddsvärda ställning. Föds ett barn av samboende föräldrar, finns det inget som hindrar en 

utomstående man från att vända sig till socialnämnden som därigenom ska utreda faderskapet. 

På så sätt finns det i vart fall en möjlighet för ”den utomstående” mannen att få sitt faderskap 

fastställt, vilket helt saknas om barnet fötts inom äktenskapet. Mannen har dock inte i något 

av fallen egen talerätt, vilket kan tyckas vore rimligt att tillerkänna honom. Med beaktande av 

att det numera inte finns några fördelar för ett barn som är fött inom äktenskapet gentemot ett 

barn som är fött av ogifta föräldrar, samt att man strävar efter ett materiellt riktigt resultat när 

det gäller faderskap, vore det inte helt obefogat att införa en möjlighet för en man att 

självständigt väcka talan. Det är heller inte orimligt att tänka sig att det skulle kunna stärka 

faderns egen känsla och vilja att bli förälder om han faktiskt gavs möjlighet att få det rättsligt 

prövat. En man torde ha samma intresse av att bli fastställd som ett barns rättsliga förälder 

som dess mor har. Det kan sägas vara diskriminerande att ha lagregler som bygger på 

föreställningen att män inte har något eget intresse av att bli fastställda som fäder för sina 

barn.  

 Sett ur ett samhälleligt perspektiv finns det ett intresse av att någon fastställs som 

ansvarig att ta hand om och försörja barnet. Genom pater est-regeln uppfylls detta önskemål 

omgående, för samhällets del minskar därmed risken att behöva betala ut underhållsstöd eller 

andra bidrag till barnet, som genom pater est-regeln automatiskt tillförsäkras en 

underhållsskyldig. I det här avseendet kan det sägas att det ligger i samhällets intresse att 

barnet får en fader, inte nödvändigtvis att det är rätt fader, eftersom ingen kontroll görs om 

det presumerade faderskapet överensstämmer med det genetiska. Genom att inte göra någon 

sådan kontroll kan pater est-regeln sägas vara något inkonsekvent eftersom det så ofta talas 
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om betydelsen av att det rättsliga faderskapet överensstämmer med det genetiska. Det anses 

till och med vara så viktigt med en överensstämmelse att preklusionstiden för väckande av 

talan om upphävande av faderskap har tagits bort, för att möjliggöra att ett felaktigt faderskap 

upphävs. Det har hävdats att det också ligger i barnets intresse att ett felaktigt faderskap 

upphävs – även om barnet levt tillsammans med en man som barnet uppfattat som sin far i 

flera år.  

 Något som är värt att notera är att en man som vill få sitt faderskap fastställt inte har 

någon rätt att väcka talan om det. Samtidigt har en man som vill få sitt faderskap upphävt en 

obegränsad rätt att väcka en sådan talan. Det kan därmed ifrågasättas vilka signaler sådana 

bestämmelser sänder ut. Det skulle kunna tolkas som att det finns en föreställning om att en 

man generellt sett inte har något intresse av att fastställas som far till ett barn, men att han har 

desto större intresse av att bli ”befriad” ifrån ett felaktigt fastställt faderskap. Avsaknaden av 

talerätt för en man blev extra tydlig i ett av ovan presenterade hovrättsfall, där mannen vars 

barn och sambo dött inte gavs rätt att föra talan om att han skulle fastställas som barnets 

fader.
328

 Enligt lagens förarbeten anses inte fadern ha ett tillräckligt starkt intresse av att 

kunna föra en sådan talan. Just i det fallet ville fadern inte att det på barnets dödsattest skulle 

stå ”fader okänd”, då han ansåg att det var kränkande mot barnet eftersom fadern faktiskt var 

känd. I målet diskuterades om det kunde vara så att fadern med stöd av artikel 8 i 

Europakonventionen, skulle ha rätt att väcka talan om fastställande av faderskap. Hovrätten 

konstaterade att de svenska reglerna inte var uppenbart oförenliga med konventionen. 

Mannens bristande talerätt torde dock åtminstone snudda vid gränsen till att vara oförenlig 

med Europakonventionen. Ett problem som uppstår vid beaktandet av artikel 8 är att den ger 

den enskilde rätt till skydd för bland annat sitt familjeliv. Huruvida ett sådant familjeliv som 

åsyftas i konventionen föreligger mellan mannen och barnet verkar det inte finnas något 

entydigt svar på. Det blir istället ett cirkelresonemang – om mannen och barnet inte anses ha 

något familjeliv, har mannen ingen talerätt. Samtidigt ges han heller inte någon möjlighet till 

ett sådant familjeliv om han inte har någon talerätt.  

 Genom att inte låta en man väcka talan om fastställande av faderskap, ligger barnets 

möjligheter att få kännedom om sin genetiske fader och därmed rätten till sitt ursprung, helt i 

moderns händer. Låt säga att en gift kvinna föder ett barn som inte är makens genetiska barn, 

och att den genetiske fadern gärna vill utöva sitt föräldraskap för barnet. I en sådan situation 

uppkommer vissa problem; för det första presumeras kvinnans make vara fader till barnet 
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genom pater est-regeln. Om kvinnans make inte vet att någon annan är barnets genetiske far, 

eller om han är medveten om det men ändå vill vara rättslig fader till det födda barnet, har 

varken socialnämnden eller den genetiske fadern någon möjlighet att väcka talan om att det är 

”fel” fader. Socialnämnden har ju inte rätt att på eget initiativ inleda en utredning om 

faderskapet till ett barn som fötts inom äktenskapet och någon utomstående har inte heller 

någon talerätt. Ryrstedt har gjort en viktig iakttagelse om vad talerättsbegränsningen medför, 

nämligen att det endast är barnet och den äkta maken som har rätt att väcka talan i mål om 

fastställande av faderskap. Hon konstaterar att dessa två samtidigt är de som troligtvis har 

minst vetskap om de genetiska förhållandena och därmed minst anledning att väcka en sådan 

talan – medan den genetiske fadern kanske vet att han är barnets genetiske far, men han har 

ingen talerätt.
329

 Barnet får leva i tron att moderns make också är barnets genetiske fader och 

berövas därmed rätten att få kännedom om sitt ursprung, vilket Barnkonventionen ger rätt till. 

Dessutom kränks även den genetiske faderns rätt till sitt barn, då han inte ges någon möjlighet 

att utöva det föräldraskap han vill.  

 Mannens tämligen svaga rättsställning när det rör faderskapsfrågor kan även illustreras 

av att han förutom att inte ha en självständig rätt att väcka talan, inte heller självständigt kan 

bekräfta sitt faderskap. Barnets moder måste nämligen godkänna mannens bekräftelse av 

faderskapet för att det ska bli rättsligt gällande. Fadern ges därmed en väldigt passiv roll i 

processen att fastställa föräldraskapet för barnet, medan modern har mycket stort inflytande. 

Om det verkligen kan anses vara motiverat med hänsyn till barnets bästa är något som kan 

ifrågasättas. Rimligtvis borde barnets föräldrar vara jämställda, och det bör inte vara 

gynnande för någon att fadern ges en så pass underlägsen roll.  

 Moderns makt över barnets kännedom om sitt ursprung visar sig även när det rör en 

ogift kvinna som föder ett barn. Det är inte omöjligt att en kvinna som inte lever i något fast 

förhållande skulle kunna bli gravid utan att den genetiske fadern har någon kännedom om det 

och där modern inte vill ha honom som far till sitt barn. Om modern väljer att inte uppge 

någon tänkbar fader vid socialnämndens faderskapsutredning, leder det så småningom till att 

utredningen måste läggas ned och barnet blir därmed utan rättslig fader. Både barnet, men 

även den genetiske fadern berövas därmed rätten att känna sitt släktskap. Ett barns mor har 

också möjlighet att lämna samtycke till adoption av barnet om hon själv av någon anledning 

inte vill eller kan ta hand om barnet. Har hon inte uppgivit någon möjlig fader till barnet har 

han heller ingen vetskap om att hans genetiska avkomma lämnas till adoption, vilket innebär 

                                                 
329

 Ryrstedt, Den genetiska utvecklingens familjerättsliga implikationer, SvJT 2003 s. 570. 



  81 

att han aldrig kan bli rättsligt fastställd som barnets far. I rättsfallet NJA 1970 s. 347 som 

nämnts ovan uppmärksammade Högsta domstolen risken för att modern adopterar bort barnet 

utan mannens samtycke. Domstolen uttalade dock att det var en beaktansvärd risk, men torde 

inte behöva tillmätas någon avgörande vikt rörande mannens talerätt.  

 En fråga att ställa sig är vilka olika intressen som kan tänkas stå emot varandra i frågan 

rörande mannens talerätt. Ryrstedt menar att barnet har en rätt att få det genetiska faderskapet 

fastställt och att den man som avlat barnet också har den rätten, men mot dessa intressen står 

moderns och den rättslige faderns rätt att få det föräldraskap som de önskar. Att detta många 

gånger väger tyngre än barnets rätt till det genetiskt rätta faderskapet, menar Ryrstedt kommer 

tydligt till uttryck i lagen.
330

  

 Samtidigt som det kan anses att en man som tror sig vara fader till ett barn borde ges 

talerätt för att på så sätt möjliggöra för barnet att få vetskap om sitt genetiska ursprung, kan 

man också se till det sociala föräldraskapets betydelse och därmed hävda att en utomstående 

inte ska ha någon rätt att väcka talan. Återigen leder diskussionen in på de olika typerna av 

föräldraskap och vilket som ska ges företräde framför de andra. I det avseendet är lagen 

tämligen svart eller vit; det finns i princip ingen gråzon där barnets bästa kan få utgöra 

grunden för vem som ska tillerkännas föräldraskapet. Det kanske kan anses ligga i barnets 

intresse att få behålla det sociala förhållandet till sin far även om han inte är dess genetiske 

fader. Singer har hävdat att det är dags att erkänna nya familjekonstellationer, och en sådan 

konstellation skulle kanske vara att det genetiska faderskapet fastställs, men där det fastställda 

faderskapet inte leder till några rättsverkningar i förhållande till barnet. Istället ges den sociala 

fadern det rättsliga föräldraskapet. Kanske skulle både den genetiske och den sociala fadern 

kunna fastställas som rättsliga vårdnadshavare för barnet? Singer menar att viljan att ta hand 

om barnet skulle kunna grunda det rättsliga föräldraskapet.
331

   

 

7.8 Rätten till två föräldrar 

I svensk rätt har det länge ansetts att barn ska ha rätt till två föräldrar av olika kön för att på 

bästa sätt kunna utvecklas. Synen på att föräldrarna ska vara av olika kön har dock förändrats, 

samkönade par tillåts numera bilda familj genom att prövas som adoptivföräldrar och använda 

sig av assisterad befruktning. Grundprincipen om att barnet ska ha rätt till två föräldrar finns 

dock kvar. En ensamstående kvinna har exempelvis inte möjlighet att nyttja assisterad 
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befruktning. Det kan tyckas vara en något motsägelsefull regel, eftersom föräldrabalkens 

kapitel som rör adoptioner inte uppställer något krav på att adoptanterna måste vara två till 

antalet. Ensamstående tillåts alltså adoptera, men inte använda sig av assisterad befruktning. 

Däremot har inte sambor rätt att adoptera tillsammans, men dock rätt till assisterad 

befruktning, vilket kan verka något märkligt.  

 Som skäl för att inte tillåta ensamstående att använda sig av assisterad befruktning, kan 

dock rädslan för att få en alltför teknifierad syn på barn anföras. Det anses inte vara lämpligt 

att kunna gå till sjukvården och ”beställa” ett barn. När det gäller adoptioner är det delvis en 

annan sak, eftersom det då redan finns ett barn som saknar föräldrar. Då är det kanske bättre 

att få en förälder än att inte få någon alls. Att sambor däremot inte har rätt att adoptera 

gemensamt, måste också ha sitt ursprung i en syn på att ogifta personer inte lever i lika 

stadiga förhållanden som gifta personer gör. När andra delar av föräldralagstiftningen har fått 

delvis ny lagstiftning, har de äldre delarna av lagstiftningen inte genomgått samma förändring 

och modernisering som kanske hade varit naturlig och önskvärd.  

 I utredningen Föräldraskap vid assisterad befruktning lyftes frågan om dagens regler 

som inte tillåter att ett barn har fler än två vårdnadshavare kan anses vara för barnets bästa. 

Idag är det vanligt att barn inte växer upp i så kallade kärnfamiljer, många har tvärtom kanske 

två familjer som de växelvis bor med och därmed nära relationer till andra än de genetiska 

föräldrarna. I utredningen sägs att det kan finnas skäl att utvidga antalet vårdnadshavare för 

ett barn, så att barnet ges en ökad rätt till bestående relationer med andra vuxna som det har en 

stark social relation till. Det sägs också att det ligger i linje med att stärka barnets rätt och ger 

styvföräldrarna möjlighet att tillgodose barnets behov, om det införs ett starkare skydd för 

barnets rätt till en bestående relation med de vuxna som barnet vuxit upp med. Frågan 

utvecklades dock inte mer då det inte låg inom ramen för utredningens direktiv.
332

 

 

7.9 Upphävande av föräldraskap 

Det är möjligt att vi kommer att få följa en utveckling av föräldraskapslagstiftningen så att 

den bättre passar för moderna familjekonstellationer. Om nya regler skulle införas som 

exempelvis utvidgar antalet vårdnadshavare för ett barn, skulle kanske reglerna om 

upphävande av föräldraskap få allt mindre betydelse. Enligt gällande rätt kan ett fastställt 

faderskap under vissa omständigheter upphävas och det finns inga tidsgränser för det, utan det 
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kan i princip ske när som helst. De tidsfrister som tidigare fanns, inom vilka mannen var 

tvungen att väcka talan, är borta. Som nyss diskuterats, har en man som tror sig vara far till ett 

barn ingen rätt att väcka talan därom. Däremot kan den som fastställts som fader – genom 

faderskapspresumtion – när som helst väcka talan om att han ej är barnets far. Således kan 

man säga att ett fastställt faderskap endast föreligger så länge som ”det passar” den som fått 

föräldraskapet fastställt. Regeln har motiverats med hänvisning till det genetiska släktskapets 

betydelse för att grunda rättsligt föräldraskap. I Socialstyrelsens handbok Att fastställa 

faderskap, sägs att det är en ideologisk och psykologisk fråga om det med hänsyn till barnets 

bästa alltid är viktigast att fastställa det genetiska faderskapet. Det kan nämligen få till följd 

att barnet förlorar relationen till den man som varit barnets sociala far, för att istället få en 

annan man fastställd som fader som kanske varken vill eller kan ta på sig den rollen. 

Socialstyrelsen vänder också på frågan, om det genetiska faderskapet inte utreds förlorar 

barnet möjlighet att ha kontakt med sin genetiske fader.
333

   

 Även om det kan anses viktigt att det genetiska släktskapet utreds och att det därmed är 

berättigat att ett fastställt faderskap kan upphävas, kan regeln ändå verka något märklig om 

den jämförs med adopterade barns förhållande till sina adoptivföräldrar. När en adoption 

genomförs fastställs adoptivföräldrarna som barnets rättsliga föräldrar och detta förhållande 

kan därefter i princip inte upphävas. Adoptivförhållandet kan sägas motsvara det rättsliga 

föräldraskapet som grundas på det genetiska släktskapet, som inte heller kan upphävas. Ett 

rättsligt föräldraskap som fastställts genom faderskapspresumtion eller bekräftelse kan 

däremot upphävas när som helst om det fastställda föräldraskapet inte överensstämmer med 

det genetiska. Ett barn som fått faderskapet fastställt på detta sätt får således leva med risken 

att föräldraskapet kan hävas. En konsekvens av regeln blir således att någon hänsyn till det 

sociala föräldraskapet inte tas över huvud taget. I vissa fall kan det hända att faderskapet 

upphävs först efter flera år. Det kan diskuteras om det är bra eller inte att ett fastställt 

föräldraskap kan hävas. Om ett faderskap upphävs efter flera år, finns det en risk att det har 

gått för lång tid för att det ska gå att hitta den genetiske fadern. Barnet riskerar därmed att 

förlora dels sin sociala, men också sin rättslige, förälder. Om det rättsligt fastställda 

faderskapet istället likställdes med det rättsförhållandet som uppstår vid en adoption, skulle 

barnet undgå att riskera att förlora en förälder genom att föräldraskapet upphävs. Det förslaget 

togs upp i propositionen till 1976 års föräldrabalksreform, men blev dock avvisat med 

hänvisning till att ett antagande av ett adoptivbarn föregås av en betydligt omständigare 
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process än en faderskapsbekräftelse. Utredaren menade att det inte kan förutsättas att den man 

som bekräftar faderskapet verkligen har tänkt över vilka konsekvenser bekräftelsen får, och 

därför ska han inte förlora rätten att senare väcka talan om att upphäva det. 

 

7.10 Avslutning 

 Sett ur ett barnperspektiv, torde det vara rimligt att anta att för de flesta barn vore det 

bäst om dess sociala familj tillerkänns skydd. För att det skulle vara möjligt och samtidigt 

tillgodose barnets intresse av att känna till sitt ursprung, skulle en tänkbar väg vara att göra 

det möjligt att även rättsligt erkänna nya familjekonstellationer, med exempelvis fler än två 

rättsliga föräldrar eller där genetiskt faderskap kan fastställas men där det inte skapar några 

ytterligare rättsverkningar i förhållande till barnet. Singer har i flera olika skrifter förordat 

möjligheten att rättsligt erkänna nya typer av familjer. Hon är en av de främsta när det gäller 

forskning kring föräldrarätt, och att hon ligger så i framkant när det gäller förslag om hur de 

föräldrarättsliga reglerna bör förändras, visar en modern och inte så traditionsbunden syn på 

föräldraskapet, vilket känns hoppfullt inför framtiden. Att hon är med och skapar debatt kring 

dessa frågor minskar riskerna för att konservativa och otidsenliga föreställningar om familjen 

tillåts cementeras. Det är viktigt att våga tänka utanför de traditionella ramarna och vara 

öppen för en förändrad syn på föräldraskap och, precis som Singer förespråkar, göra det 

möjligt att rättsligt bekräfta den familj barnet faktiskt har. Om barnets bästa ska vara rådande 

måste lagstiftningen anpassas efter nya situationer och inte hamna på efterkälken – för den 

som blir lidande är det enskilda barnet som förlorar rättsligt erkännande av sin 

familjesituation. 

 Det sägs att den svenska föräldraskapslagstiftningen är förenlig med principen om 

barnets bästa. Artikel 3 i Barnkonventionen stadgar att barnets bästa ska komma i främsta 

rummet vid alla åtgärder som rör barn. Efter att ha gått igenom regleringen av fastställande 

och upphävande av föräldraskap i olika situationer, kan man dock se att de svenska reglerna 

inte ger utrymme för att beakta barnets bästa vid tillämpningen av reglerna. Istället kan man 

säga att barnets bästa har beaktats och påverkat reglerna redan vid tillkomsten av dem. 

Således kan det konstateras att barnets bästa enligt den svenska tillämpningen av 

Barnkonventionen tycks vara vad som typiskt sett är bäst för alla barn, samt att det enskilda 

barnets bästa inte kan beaktas inom ramen för lagstiftningen så som den är utformad idag.     
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8 KÄLLFÖRTECKNING 

8.1 Offentligt tryck 

8.1.1 Propositioner  

Prop. 1975/76:170 Om ändring i föräldrabalken, m.m. 

Prop. 1984/85:2 Om artificiella inseminationer 

Prop. 1987/88:160 Om befruktning utanför kroppen 

Prop. 1989/90:107 Om godkännande av FN-konventionen om barnets rättigheter 

Prop. 1990/91:8 Om vårdnad och umgänge 

Prop. 1993/94:117 Inkorporering av Europakonventionen och andra fri- och rättighetsfrågor 
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