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Sammanfattning 
 

Syftet med uppsatsen är att undersöka om en faderskapspresumtion liknande den som regleras 

i 1 kap. 1 § föräldrabalken (1949:381) (FB) för gifta, även bör finnas för heterosexuella par 

som är sambor. I syftet ingår dessutom att uppmärksamma den problematik som den nuvarande 

lagstiftningen kan innebära för sambor, exempelvis då någon av föräldrarna avlider innan eller 

i samband med barnets födelse. Om den tänkbara fadern avlider innan en faderskapsbekräftelse 

genomförts, krävs i fråga om sambor att modern driver en talan för att faderskapet ska 

fastställas. När det kommer till gifta tillämpas istället faderskapspresumtionen, som automatiskt 

fastställer den äkta mannen1 som fader. Faderskapspresumtionen tillämpas även då fadern har 

avlidit om barnet kan anses vara avlat före tidpunkten för mannens död. 

För att besvara vårt syfte har vi valt att arbeta med tre frågeställningar angående fastställande 

av faderskap. När vi undersökte vår första frågeställning, huruvida det föreligger någon skillnad 

mellan sambor och gifta, kom vi först fram till att det idag är allt vanligare att sambor skaffar 

barn. Vidare kunde vi konstatera att ett par som är sambor kan ha varit ett par betydligt längre 

tid än ett gift par, vilket vi anser talar för att en mer likställd lagstiftning för sambor och gifta 

bör utformas. Genom denna frågeställning har vi nämligen kommit fram till att ett 

problematiskt perspektiv vid fastställande av faderskap är att lagstiftningen skiljer mellan 

föräldrar som ingått äktenskap och inte. Om vi ser till de faktiska förhållandena skulle en bättre 

uppdelning vara att samma lagstiftning gäller för både gifta och sambor, medan en annan 

reglering gäller för de som inte sammanbor. Slutsatsen vi kom fram till var nämligen att 

skillnaden mellan sambor och gifta i realiteten är att anse som obetydlig ifråga om 

lagstiftningen för fastställande av faderskapet. 

Genom vår andra frågeställning, hur lagstiftningen bör förändras för att tillgodose barnets 

rätt att få vetskap om sitt ursprung, har vi konstaterat att det föreligger ett flertal intressen som 

kan ligga till grund för ett barns vilja att söka sitt ursprung och att detta således gör det viktigt 

att lagstiftningen tillgodoser denna rätt. Denna rätt anser vi dessutom uppmärksammas för lite 

i förhållande till de barn som tillkommer på naturlig väg då problem och oklarheter kan 

uppkomma även för dessa barn. Ett av problemen som kan uppstå är då någon förälder varit 

otrogen och detta framkommer när barnet blivit större. Genom denna frågeställning har vi 

konstaterat att det som på bästa sätt skulle tillgodose barnets rätt att få vetskap om sitt ursprung 

är att en rättsgenetisk undersökning skulle göras vid varje barns födelse. På detta sätt skulle det 

säkerställas att den presumtiva eller tänkbara fadern verkligen är den biologiska fadern. Denna 

lösning skulle emellertid inte fungera i praktiken. Den nuvarande lagstiftningen kan dessutom 

anses ge ett tillfredställande resultat i fråga om denna rätt, även om den inte helt är i enlighet 

med barnets bästa. Det kvarstår därmed att undersöka hur en mer likställd lagstiftning i 

förhållande till dagens samhälle skulle kunna utformas, vilket besvaras genom vår tredje 

frågeställning. 

Vid arbetet med vår tredje frågeställning, hur lagstiftningen bör förändras i förhållande till 

dagens samhälle, har vi kommit fram till tre alternativa lösningar. De lösningar vi diskuterat är 

huruvida en lagstiftning grundat på de faktiska förhållandena, en faderskapspresumtion för 

sambor eller en lagstiftning liknande den norska eller danska skulle fungera bäst i förhållande 

till dagens samhälle. Genom vår analys kom vi fram till att ett införande av en 

faderskapspresumtion för sambor är den lösning som på bästa sätt skulle lösa de problem som 

den nuvarande lagstiftningen medför och som skulle fungera bäst i förhållande till dagens 

samhälle.   

                                                           
1 Med äkta man avses den man som kvinnan är gift med. 
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1. Introduktionsavsnitt 

 
1.1 Ämnesbeskrivning 

Det är numera näst intill lika vanligt för sambor som för gifta att få barn.2 Trots detta skiljer sig 

lagstiftningen beträffande fastställande av faderskap kraftigt åt. I 1 kap. 1 § FB regleras en 

faderskapspresumtion som enbart gäller för gifta. Denna presumtion innebär att den man som 

modern är gift med vid barnets födelse, enligt huvudregeln, automatiskt ska anses vara barnets 

far. Följande situation visar ett problem som kan uppstå till följd av den nuvarande 

lagstiftningen för fastställandet av faderskap gällande sambor, där det krävs aktiva åtgärder. 

Den 27 juni 2014 kontaktade den blivande modern E.Ö familjerätten i Vara kommun och 

uppgav att hon var gravid samt att den potentiella fadern, H.B, hade avlidit. Med anledning av 

att den potentiella fadern inte kunde bekräfta faderskapet yrkade barnet, genom familjerätten i 

Vara kommun, att Skaraborg tingsrätt (TR) skulle fastställa H.B som barnets far. Käranden 

åberopade en av Rättsmedicinalverket3 utförd faderskapsundersökning som visade att H.B med 

99,999 procents sannolikhet var far till barnet. Med anledning av den framlagda rapporten 

framförde TR att det var genetiskt utrett att H.B var fadern.4 Eftersom omkring hälften av alla 

par i Sverige är sambor när de får barn är detta ett scenario som dessvärre kan bli realitet för 

dessa blivande mammor. Samtidigt som sorgeprocessen pågår måste exempelvis modern, 

genom en fastställelsetalan hos TR, föra barnets talan och yrka att den avlidne mannen är 

fadern. Detta är ett av flera problem som föreligger till följd av att det saknas en 

faderskapspresumtion för sambor. Fastställandet av faderskapet är viktigt såväl för barnets rätt 

att i framtiden veta vem som är fadern och för att denne i enlighet med ärvdabalken (1958:637) 

ska ha rätt till ett eventuellt arv efter fadern.  

Nyligen har en utredning tillsatts för att se över reglerna om fastställande av föräldraskap i 

FB. Behovet av en förändring har nämligen visat sig stor, främst med anledning av att synen på 

föräldraskap har förändrats sedan faderskapspresumtionen infördes år 19175 och det är därmed 

av väsentlig betydelse att lagstiftningen följer med i denna utveckling. Orsaken till utvecklingen 

tros vara ny kunskap och förändrade värderingar samt normer i samhället. Av de barn som idag 

föds i Sverige har till exempel omkring hälften föräldrar som är sambor.6 Det har dock inte 

alltid sett ut så. Under de svenska medeltida landskapslagarnas (1200-talet) och de allmänna 

lands- och stadslagarnas (1300-talet) tid kunde ett barn ha antingen äkta eller oäkta börd. Vid 

denna tid tillkom äkta börd de barn som avlats inom ett äktenskap, inom en trolovning och de 

barn som avlats genom våldtäkt. Även de barn som föddes utom ett äktenskap eller en 

trolovning kunde få äkta börd om föräldrarna senare gifte sig. Övriga barn ansågs som oäkta. 

Genom att den katolska kyrkans åskådning började tränga igenom alltmer blev synen på de 

oäkta barnen allt strängare och det ansågs att även barnen skulle straffas för modern och faderns 

synd. Anledningen till detta var den katolska kyrkans starka syn på äktenskapets heliga 

sakrament, dess monogami och makarnas trohetsplikt mot varandra. Under landskapslagarnas 

tid hade de utomäktenskapliga barnen vanligen endast arvsrätt efter sin moder, men enligt den 

så kallade Östgötalagen fråntogs dessa barn all arvsrätt. Även vid införandet av 1734 års lag 

fortsatte synen på utomäktenskapliga barn vara sådan att de skulle straffas för föräldrarnas synd 

vilket ansågs återspegla en hård och kärlekslös syn på dessa barn. Enligt denna lag fick 

                                                           
2 Dir. 2017:28, s. 1.  
3 Rättsmedicinalverket är en expertmyndighet inom det svenska rättsväsendet och är indelad i fyra områden, 

nämligen rättsgenetik, rättskemi, rättspsykiatri och rättsmedicin. På uppdrag av en socialnämnd eller en domstol 

utför främst Rättsmedicinalverkets rättsgenetiska laboratorium faderskapsutredningar med hjälp av DNA-teknik 

(Rättsmedicinalverket - En expertmyndighet inom rättsväsendet, presentationsbroschyr, s. 2 ff.). 
4 Skaraborg tingsrätt den 13 mars 2015, mål nr. T 4300-14. 
5 Singer, A., Föräldraskap i rättslig belysning, s. 131. 
6 Dir. 2017:28, s. 1 f.  
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utomäktenskapliga barn inte ärva sina föräldrar, utan fick endast minsta möjliga mat och 

uppfostran. Först år 1866 fick de utomäktenskapliga barnen likt de äkta barnen åter arvsrätt 

efter sin moder.7 

Vid införandet av FB år 1949 framhölls i propositionen att de dåvarande lagarna om barn 

utom äktenskap och om barn inom äktenskap skulle slås samman. Vid denna sammanslagning 

framfördes bland annat att den rättsliga särställning som barn utom äktenskap tidigare hade var 

mindre framträdande och att det därför inte längre behövdes skilda lagar.8 Barn utom äktenskap 

hade under lång tid sämre rättigheter än barn inom äktenskap, men fick genom 

sammanslagningen mer jämställda rättigheter. Idag är barn både inom och utom äktenskapet i 

princip rättsligt jämställda.9 Ett exempel som visar på denna alltmer jämställda ställning är 

arvslagstiftningen som numera inte gör någon skillnad på gemensamma barn inom och utom 

ett äktenskap.10 

Normerna i samhället har förändrats och det har blivit alltmer accepterat med barn utom 

äktenskap.11 I och med detta är det viktigt att den familjerättsliga lagstiftningen följer med i 

utvecklingen för att undvika att personer hamnar mellan stolarna. Såsom rättsfallet ovan visar 

kan en följd av den bristande lagstiftningen resultera i att den sörjande kvinnan, för barnets 

bästa, måste driva en process i rätten för att få faderskapet fastställt. Är detta verkligen 

realistiskt? 

 

1.2 Syfte och frågeställningar 

Ämnesområdet för uppsatsen är familjerätt. Syftet är att undersöka om en faderskapspresumtion 

liknande den som regleras i 1 kap. 1 § FB för gifta, även bör finnas för heterosexuella par som 

är sambor. Vi studerar således huruvida lagstiftningen för sambor i större utsträckning bör 

efterlikna den som föreligger för makar. För att besvara denna fråga kommer vi att undersöka 

följande frågeställningar angående lagstiftningen om fastställande av faderskap: 

1. Föreligger det någon skillnad mellan sambor och gifta? 

2. Hur bör lagstiftningen förändras för att tillgodose barnets rätt att få vetskap om sitt 

ursprung?  

3. Hur bör lagstiftningen förändras i förhållande till dagens samhälle? 

 

1.3 Metodbeskrivning  

1.3.1 Rättsdogmatisk metod  

I vårt uppsatsarbete har vi valt att utgå från Bert Lehrbergs rättsdogmatiska metod. Denna 

metod utgår från de befintliga rättskällorna och har till syfte att fastställa vilka rättsregler som 

finns (de lege lata) alternativt bör finnas (de lege ferenda) samt att precisera dessa.12 I sin metod 

utgår Lehrberg från den så kallade rättskälleläran, det vill säga läran om vilka rättskällor som 

ska beaktas för att komma fram till vad som utgör gällande rätt.13 Det handlar således om 

konsten att med rättskällor precisera en rättsregels rekvisit.14 Inom rättskälleläran nyttjas främst 

lag, förarbeten, prejudikat eller rättspraxis och doktrin.15 Lehrberg skiljer här på auktoritativa 

och supplerande rättskällor. De auktoritativa rättskällorna består av den skrivna lagen, följt av 

prejudikat och därefter förarbeten samt övriga rättskällor. Lehrberg menar att prejudikat, det 

                                                           
7 Sjösten, M., Vårdnad, boende och umgänge - samt verkställighet av sådana avgöranden och 

överenskommelser, s. 24 ff. 
8 Prop. 1949:93, s. 57. 
9 Prop. 1975/76:170, s. 131 f.  
10 Prop. 1969:124, s. 73 f. 
11 Prop. 1975/76:170, s. 131 f.  
12 Lehrberg, B., Praktisk juridisk metod, s. 203. 
13 Lehrberg, B., Praktisk juridisk metod, s. 39. 
14 Lehrberg, B., Praktisk juridisk metod, s. 101. 
15 Lehrberg, B., Praktisk juridisk metod, s. 39. 
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vill säga avgöranden i högsta domstol, vars värde inte förringats kommer närmast efter lagen, 

följt av förarbeten. Med övriga avser Lehrberg dels majoriteten av de argument och även 

framställningar som framhålls i doktrin, dels domstolens ändamålsavvägningar. De 

supplerande rättskällorna utgörs bland annat av juridiskt doktrin, handelsbruk och sedvänja.16
 

Vi använder oss av den rättsdogmatiska metoden för att systematisera och undersöka den 

gällande rätten på området för fastställande av faderskap. Med anledning av att vår studie syftar 

till att fastställa gällande rätt och undersöka vilka regler som bör förändras eller införas, är det 

den rättsdogmatiska metoden som vi till störst del nyttjar genom uppsatsarbetet. Det kan 

emellertid enligt vår mening framföras kritik mot den rättsdogmatiska metoden. För att besvara 

våra frågeställningar har vi nämligen kommit fram till att den rättsdogmatiska metoden är 

otillräcklig. En anledning till detta är att vi studerar den gällande rätten i förhållande till dagens 

samhälle och de idag rådande normerna, vilket är något den rättsdogmatiska metoden inte 

öppnar upp för.  

  

1.3.2 Rättssociologisk metod 
I vårt uppsatsarbete har vi även valt att använda oss av den rättssociologiska metoden. Denna 

metod undersöker förhållandet mellan rätt och samhälle. Till skillnad från den rättsdogmatiska 

metoden är den rättssociologiska metoden en empirisk vetenskap. Denna metod intresserar sig 

för hur rätten rent faktiskt tillämpas, oberoende av vad rättskällorna föreskriver. Detta innebär 

att metoden fokuserar på de faktorer som i praktiken spelar in på hur rätten används. Metoden 

kan med andra ord sägas skilja mellan rätten på pappret och rätten i verkligheten. Exempel på 

frågor som denna metod behandlar är följande: Vad kännetecknar reglerna? Vilken funktion 

har reglerna i allmänhet? Varför har vi regler och behöver vi reglerna? Metoden lägger med 

andra ord ett externt perspektiv på rätten, det vill säga ett perspektiv som ser på rätten utifrån.17  

Vi har valt att använda denna metod för att undersöka hur den för området aktuella 

lagstiftningen stämmer överens med samhällets normer. Genom att nyttja statistik som belyser 

den förändrade familjesynen, i avsnitt 2.3.2, kan vi i analysen diskutera hur gällande rätt 

förhåller sig till samhällets utveckling och rådande normer. Den kritik vi anser kan framföras 

mot denna metod är att den inte framför hur den gällande rätten ska fastställas och därmed krävs 

en utgångspunkt i den rättsdogmatiska metoden för att först fastställa gällande rätt. 

 

1.3.3 Komparativ utblick  

Slutligen gör vi en kortare komparativ utblick i avsnitt 2.5 för att belysa olika nordiska 

alternativ för fastställande av faderskap för sambor. I det komparativa utblicksavsnittet utgår vi 

från den komparativa metoden som fokuserar på mer än den nationella dimensionen av rätten. 

En komparativ utblick syftar nämligen till att göra en jämförelse mellan, som i denna uppsats, 

olika länders familjerättsliga lagstiftningar och därigenom komma fram till likheter och 

skillnader mellan dessa. Det är dessutom vanligt förekommande att lagstiftaren tar efter andra 

rättssystem med utländskt ursprung, vilket kan påvisas genom såväl förarbeten som praxis. Den 

komparativa utblicken kan således bidra med utländska lösningar till det nationella 

lagstiftningsarbetet.18  

I det komparativa utblicksavsnittet jämför vi den svenska rätten med den norska och danska 

rättens förhållningssätt till fastställande av faderskap. På detta sätt undersöker vi huruvida våra 

grannländers lagstiftning är ett alternativ för den svenska lagstiftningen att efterfölja. Den kritik 

som vi anser kan framföras gentemot en komparativ utblick är, likt den som riktats mot den 

rättssociologiska metoden, att den inte framför hur den gällande rätten ska fastställas och det 

därmed krävs en utgångspunkt i den rättsdogmatiska metoden.  

                                                           
16 Lehrberg, B., Praktisk juridisk metod, s. 106 ff. 
17 Hydén, H., Rättssociologi: om att undersöka relationen mellan rätt och samhälle, s. 207 ff.  
18 Valguarnera, F., Den komparativa metoden, s. 141 ff.  
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1.4 Material 

Utifrån Lehrbergs rättskällelära behandlar vi inledningsvis författningar gällande fastställandet 

av faderskap. Därefter behandlas prejudikat, förarbeten, övrig praxis och avslutningsvis 

litteratur samt lagkommentarer. 

Vi har i förhållande till barnets bästa använt oss av barnkonventionen. Det har genom 

utredningar beslutats att barnkonventionen ska bli svensk lag genom en inkorporering som har 

föreslagits träda i kraft den 1 januari 2018. Sverige som konventionsstat är redan tidigare 

förpliktad att tolka de svenska rättsreglerna så att deras beslut är förenliga med 

konventionsåtagandena. Skillnaden som kommer uppstå vid inkorporeringen är att tjänstemän 

och beslutsfattare kan grunda sina beslut direkt på barnkonventionen.19  

Den nationella lagstiftningen som i huvudsak undersöks i enlighet med rättskälleläran är 

sambolagen (2003:376) (SamboL), äktenskapsbalken (1987:230) (ÄktB) och FB. SamboL 

används främst för att fastställa vilka par som är att anse som sambor och hur ett sådant 

förhållande upphör. ÄktB används på ett liknande sätt som SamboL men för att fastställa vilka 

som är att anse som gifta och hur ett äktenskap upphör. FB som är huvudfokus för vårt arbete 

används för att undersöka hur reglerna för fastställande av faderskap för heterosexuella par, 

både gifta och sambor, ser ut idag. För att belysa relevansen av det använda materialet kan 

nämnas att FB trädde i kraft den 10 juni 1949 och ersatte som nämnts därmed ett flertal lagar. 

FB:s tillkomst innebar bland annat ändrade regler om fastställande av faderskap. Dessa 

omarbetades därefter ytterligare år 1969, samtidigt som barn utom äktenskap blev likställda 

med barn inom äktenskap i fråga om arvsrätt. År 1976 omarbetades lagstiftningen återigen och 

har därefter, med vissa undantag, enbart reformerats i form av språkändringar och ändringar till 

följd av en mer könsneutral lagstiftning.20 För att strukturera upp och förstå den aktuella 

lagstiftningen för vårt arbete har relevanta och aktuella propositioner samt utredningar använts 

för att kunna få en mer djupgående förklaringar till lagstiftningens innebörd.  

I syfte att undersöka hur rättstillämparen tolkar gällande rätt har vi även valt att nyttja praxis, 

från såväl nationell domstol som Europadomstolen. Utifrån området familjerätt har vi valt att 

utgå från praxis som har ett relevant innehåll i förhållande till vårt syfte att undersöka 

lagstiftningen för fastställande av faderskapet, dels i form av prejudikat som fungerar som en 

vägledning inom familjerätten, dels praxis som visar problematiken med den gällande rätten. 

Vidare har doktrin och artiklar använts enligt den rättsdogmatiska metoden för att finna en 

diskussion på området. Utöver den rättsdogmatiska metoden och rättskälleläran har den 

rättssociologiska metoden nyttjats i form av statistik för att få en överblick över hur 

samlevnadsformerna21 idag ser ut i samhället. Slutligen kan nämnas att vi även studerar den 

danska och norska gällande rätten i syfte att med en komparativ utblick undersöka vad Sverige 

kan reformera utifrån våra nordiska grannländers lagstiftning. 

När vi påbörjat vårt arbete offentliggjordes att det tillsatts en utredning för att utreda reglerna 

om fastställande av faderskap. Syftet med den tillsatta utredningen är att utifrån principen om 

barnets bästa uppnå en mer modern, ändamålsenlig och jämlik lagstiftning.22 Eftersom vårt 

arbete är begränsat kommer vi endast behandla en del av det utredningen kommer behandla, 

nämligen fastställandet av faderskap med fokus på heterosexuella par. Vi ser inget problem 

med att undersöka hur lagstiftningen borde förändras medan det pågår en utredning på 

regeringsnivå, eftersom det uppdraget ska redovisas först den 31 augusti 2018. Vi ser det 

snarare som något fördelaktigt då vi kommer kunna jämföra huruvida vi har kommit fram till 

                                                           
19 SOU 2016:19, s. 19 ff.  
20 Se Singer, A., Föräldrabalk (1949:381), inledande lagkommentar, not *, (14 maj 2017, Karnov Internet). 
21 Med samlevnadsformer avses i detta arbete sambor och gifta. 
22 Dir. 2017:28, s. 1. 
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liknande slutsatser som den tillsatta utredningen eller om utredningen kommer fram till något 

annat. 

 

1.5 Avgränsningar 

Med anledning av ett begränsat utrymme har vi valt att avgränsa oss från att behandla 

lagstiftningen angående fastställandet av faderskap vid insemination, befruktning utanför 

kvinnans kropp, adoption och surrogatmödraskap. Vi har vidare valt att inte behandla 

faderskapsfrågan när en moder är ensamstående och det av den anledningen är oklart vem som 

är fadern. Vi har vidare begränsat oss till att behandla faderskapsbekräftelse vid barnets födelse 

i Sverige, detta innebär att vi inte berör fastställande av faderskap för äldre barn såsom 

ensamkommande barn.  

 

1.6 Disposition 
Vi har valt att disponera vår uppsats genom att inledningsvis beskriva “Fastställande av 

faderskap”. Under detta deskriptiva avsnitt behandlas till en början den allmänna regleringen 

kring samboskap, regleringen om fastställande av faderskap genom bekräftelse och dom, 

socialnämndens medverkan, talerätten samt vårdnaden om barnet. Därefter har vi valt att 

behandla den allmänna regleringen kring äktenskap, faderskapspresumtionen, socialnämndens 

medverkan, hävande av faderskapspresumtionen, talerätten och vårdnaden om barnet. Att vi 

valt att börja med de allmänna regleringarna är för att senare i avsnittet kunna bygga vidare på 

det som är gemensamt både för sambor och gifta, nämligen vilka argument som finns för en 

mer likställd lagstiftning för sambor och gifta och hur faderskapets fastställande hör ihop med 

barnets bästa. Vi avslutar det deskriptiva avsnittet med en komparativ utblick för att slutligen 

kunna analysera huruvida det går att finna ledning i några av våra grannländers lagstiftning för 

att uppnå en mer moderniserad reglering kring fastställandet av faderskap. Under rubriken 

“Analys” analyserar och argumenterar vi nämligen de lege lata-avsnittet med fokus på våra 

frågeställningar. Under rubriken “Slutsatser”, diskuterar vi våra egna åsikter och för fram en 

konklusion av vårt arbete, och avslutningsvis under rubriken “Avslutande synpunkter” berörs 

återstående problem och nya funderingar som uppkommit under arbetets gång. 

Som framgår av dispositionen har vi valt att enbart ha ett deskriptivt avsnitt i vår uppsats, 

detta med anledning av att åstadkomma en enhetlig uppdelning mellan de olika avsnitten och 

därmed underlätta för läsaren att förstå skillnaderna mellan samboskap och äktenskap. På så 

sätt är vår förhoppning att läsaren ska kunna skapa sig en egen uppfattning. 
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2. Fastställande av faderskap 

 

Av artikel 7.1 barnkonventionen framgår att ett barn, så långt det är möjligt, har rätt att få 

vetskap om sina föräldrar. Enligt huvudregeln ska således föräldraskapet till ett barn alltid 

fastställas, vilket även följer av FB:s regler. Lagstiftaren har nämligen som utgångspunkt att 

det såväl psykologiskt som socialt är av väsentlig betydelse för barnet att ha kännedom om sitt 

ursprung. Fastställandet av faderskapet har dessutom en avgörande betydelse i fråga om 

rättigheter och skyldigheter som hänger samman med föräldraskapet, exempelvis gällande 

arvsfrågan.23 När ett barn föds fastställs faderskapet enligt reglerna i FB. Det kan noteras att 

processen för fastställande av faderskapet dock skiljer sig åt beroende på huruvida föräldrarna 

är gifta eller inte vid barnets födelse. 

 

2.1 Samboskap 

I enlighet med 1 § 1 st. SamboL avses med sambor två personer som stadigvarande bor 

tillsammans i ett parförhållande och har ett gemensamt hushåll. Enligt första rekvisitet bör 

personerna stadigvarande bo tillsammans, vilket innebär att sammanboendet ska ha en viss 

varaktighet eller i alla fall ha det syftet. Enligt det andra rekvisitet ska personerna sammanbo i 

ett parförhållande och därmed som regel ingå sexuellt samliv. Vidare regleras ytterligare ett 

rekvisit, nämligen att personerna har ett gemensamt hushåll och ska således samarbeta med de 

vardagliga sysslorna samt ha något slags ekonomiskt samarbete. Av propositionen till den nya 

sambolagen framgår att det är de faktiska förhållandena som ska avgöra om ett 

samboförhållande ska anses föreligga. SamboL gäller därmed för två personer som bor 

tillsammans under äktenskapsliknande förhållanden, utan att de är gifta med varandra.24 

I 2 § SamboL regleras när ett samboförhållande upphör, nämligen om samborna eller någon 

av dem ingår äktenskap, om de flyttar isär, alternativt om någon av samborna avlider. 

Regleringen kring fastställande av faderskap för sambor framgår av 1 kap. 3 § 1 st. FB, där 

det föreskrivs att om modern är ogift ska faderskapet fastställas genom en faderskapsbekräftelse 

eller genom en dom. 

 

2.1.1 Fastställande av faderskap genom bekräftelse 

Enligt 1 kap. 4 § 1 st. FB ska en faderskapsbekräftelse göras skriftligen och bevittnas av två 

personer. Socialnämnden ska skriftligen godkänna bekräftelsen, vilket endast får göras om det 

kan antas att mannen är far till barnet. Bekräftelsen ska även skriftligen godkännas av modern 

eller av en särskilt förordnad vårdnadshavare. De två så kallade solennitetsvittnena som ska 

bevittna faderns namnteckning får enligt lagen (1946:805) med särskilda bestämmelser 

angående vittne vid vissa rättshandlingar, inte vara den mot vilken rättshandling ska företas, 

någon som är under femton år eller som med anledning av en psykisk störning saknar insikt om 

vilken betydelse bekräftelsen har. Den tjänsteman som handlägger faderskapsutredningen anses 

enligt praxis vara obehörig att inta ställningen som vittne eftersom det kan uppkomma ett 

jävsförhållande.25 Detsamma gäller för modern till barnet. Den man som bekräftar faderskapet 

ska dessutom kunna förstå innebörden av rättshandlingen för att bekräftelsen ska vara giltig, 

han behöver emellertid inte vara myndig. Den underåriges vårdnadshavare kan inte på dennes 

vägnar lämna en faderskapsbekräftelse och det krävs inte heller att vårdnadshavaren medverkar 

vid bekräftelsen.26 

Av bestämmelsens första stycke framgick, som nämnts, att socialnämnden endast får lämna 

sitt godkännande om det kan antas att mannen är far till barnet. I propositionen om förslag till 

                                                           
23 Mägi, E., Zimmerman, L-l., Stjärnfamiljejuridik, s. 169. 
24 Prop. 2002/03:80, s. 27 f. 
25 NJA 1936 s. 571. 
26 Se Singer, A., Föräldrabalken 1 kap. 4 §, lagkommentar, not 14, (5 april 2017, Karnov Internet). 
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lag om ändring i ärvdabalken har det framförts att förutsättningarna för ett godkännande inte 

borde anses uppfyllda då modern har haft samlag med mer än en man under konceptionstiden, 

det vill säga under den tid som barnet kan vara avlat, och socialnämndens utredning inte ger 

någon tydlig anvisning om vem som är far till barnet.27 Detta går även att utläsa ur 

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om socialnämndens utredning och fastställande 

av faderskap som föreskriver att då modern endast anger en man under den beräknade 

konceptionstiden så bör socialnämnden godkänna faderskapsbekräftelsen. Socialnämnden ska 

dock enbart godkänna bekräftelsen då båda parterna framför att det är deras gemensamma barn 

och det inte framkommer några omständigheter som talar mot detta. Framför modern däremot 

att det förekommit flera män under den beräknade konceptionstiden bör nämnden endast 

godkänna en faderskapsbekräftelse efter att en rättsgenetisk undersökning styrker att mannen 

sannolikt är barnets far.28 

I 1 kap. 4 § 2 st. FB föreskrivs att en faderskapsbekräftelse får göras före barnets födelse. 

Enligt Socialstyrelsen bör dock socialnämnden avvakta med att godkänna 

faderskapsbekräftelsen tills att barnet har fötts.29 Anledningen till att socialnämnden bör vänta 

med godkännandet är att risken för felbedömning minskar genom att nämnden vid barnets 

födelse har möjlighet att beakta konceptionstid och barnets utvecklingsgrad i sin utredning.30 

 

2.1.1.1 Faderskapsbekräftelse vid moderns död 

Modern har en central roll i faderskapsutredningen. I enlighet med 1 kap. 4 § FB ska modern 

eller en särskild förordnad vårdnadshavare nämligen skriftligen godkänna 

faderskapsbekräftelsen. Den faderskapsutredning som utförs av socialnämnden utgår dessutom 

till stor del från vad modern framför genom att då modern anger endast en man som hon under 

den beräknade konceptionstiden haft samlag med bör socialnämnden godkänna 

faderskapsbekräftelsen.31 I en situation där modern avlider i samband med förlossningen, det 

vill säga innan faderskapet har fastställts, ska socialnämnden vänta tills det att barnet 

tillförordnats en särskild vårdnadshavare som kan godkänna bekräftelsen. Endast i det fall då 

en faderskapsbekräftelse inte kan ske, kan ärendet om fastställande av faderskap överföras till 

domstolen.32 

I enlighet med 5 kap. 2 § socialtjänstförordningen (2001:937) ska socialnämnden, om den 

får veta att någon åtgärd behöver vidtas i fråga om vårdnad, umgänge eller förmyndarskap för 

ett barn, göra en framställning eller en ansökan om det hos den domstol i den domkrets som 

kommunen tillhör. 

 

2.1.1.2 Ogiltighetsförklaring av faderskapsbekräftelse 

Visar det sig senare att den man som lämnat en faderskapsbekräftelse inte är far till barnet ska 

rätten i enlighet med 1 kap. 4 § 3 st. FB förklara att bekräftelsen saknar verkan mot honom. Av 

praxis framgår att beviskravet för att ogiltigförklara en faderskapsbekräftelse är höga. I ett 

rättsfall hade mannen B.S bekräftat faderskapet men yrkade senare vid TR att bekräftelsen 

skulle förklaras sakna verkan mot honom. Den blodundersökning som B.S begärt uteslöt inte 

hans faderskap till barnet, men angav inte heller att han var fadern. Till stöd för sitt yrkande 

anförde B.S att han, när dottern var sex år gammal, av en väninna till barnets moder fått 

beskedet att han inte var barnets far. Modern ska dessutom ha gett dottern en liknande 

upplysning, då hon var 17 år gammal. Den verkställda blodundersökningen och uttalanden från 

                                                           
27 Prop. 1969:124, s. 84. 
28 SOSFS 2011:2, s. 15. 
29 SOSFS 2011:2, s. 15. 
30 Se Singer, A., Föräldrabalken 1 kap. 4 §, lagkommentar, not 18, (5 april 2017, Karnov Internet). 
31 SOSFS 2011:2, s. 15. 
32 Socialstyrelsen, Att fastställa faderskap, handbok för handläggning, s. 72. 
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sakkunniga antydde att det förelåg en viss, men mycket begränsad möjlighet att B.S var barnets 

far. Högsta domstolen (HD) menade dock att sannolikheten för detta inte kunde anses så ringa 

att den kunde lämnas obeaktad, detta med hänsyn till de stränga beviskrav som finns. HD 

fastställde således att det inte ansågs visat att B.S inte var far till barnet och faderskapet kvarstod 

därmed.33 Ytterligare ett rättsfall som visar de stränga beviskraven är ett fall där mannen L.H 

yrkade att den faderskapsbekräftelse som han lämnat gentemot barnet M.B skulle sakna laga 

verkan mot honom. Genom modern I.D bestred M.B faderns yrkande. L.H menade att han 

“provocerades” av barnavårdsnämnden (socialnämnden) att bekräfta faderskapet och blev 

därmed även förpliktad att betala underhållsbidrag. I.D hade under sanningsförsäkran i 

hovrätten (HovR) angett att hon inte kom ihåg att hon haft samlag med någon annan man än 

L.H under konceptionstiden, men att det inte kunde uteslutas. Under utredningen genomfördes 

två blodundersökningar som resulterade i två skilda uttalanden av Rättsmedicinalverket. Enligt 

det första uttalandet ansågs resultatet av blodundersökningen visa att det var osannolikt att L.H 

skulle var fadern, medan uttalandet efter den andra undersökningen antydde att möjligheten till 

L.H:s faderskap var mycket osannolik. HD framförde att de skilda bedömningarna och 

uttryckssätten inte skulle anses ha en avgörande betydelse i mål av denna beskaffenhet. Med 

stöd av resultatet av blodundersökningarna och övriga omständigheter fann HD, likt TR och 

HovR, att det ansågs osannolikt att L.H skulle vara barnets far. Det av L.H. undertecknade 

erkännandet av faderskapet till M.B saknade därmed laga verkan.34 Av lagen framgår inte vem 

som är berättigad att föra talan om ogiltigförklaring av bekräftelsen om faderskap. Av de ovan 

nämnda fallen framgår dock att den man som lämnat faderskapsbekräftelsen har en sådan rätt.35 

Modern till barnet saknar däremot rätten att föra talan om ogiltighetsförklarande av 

faderskapsbekräftelse.36 Enligt praxis har även mannens arvingar ansetts vara berättigad att 

väcka en sådan talan. Talerätten för arvingarna är dock begränsad på samma sätt som regleras 

i 3 kap. 1 § 2 st. FB37 angående hävande av faderskapspresumtionen.38 Även barnet ifråga har 

en rätt att föra talan om ogiltighetsförklarande av faderskapsbekräftelsen.39 En 

faderskapsbekräftelse kan ogiltighetsförklaras dels till följd av formfel, dels med analog 

tillämpning av lagen (1915:218) om avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens 

område. Denna lags ogiltighetsbestämmelser innebär att en faderskapsbekräftelse kan 

ogiltigförklaras på avtalsrättslig grund med anledning av exempelvis tvång eller svek.40 

 

2.1.2. Fastställande av faderskap genom dom 

I 1 kap. 5 § 1 st. FB regleras att om faderskapet ska fastställas genom dom så ska rätten fastställa 

mannen som far till barnet om det genom en rättsgenetisk undersökning är klarlagt att han är 

fadern. Vidare framgår att rätten även ska förklara en man som fader om det är klarlagt att han 

under konceptionstiden haft samlag med modern till barnet och det utifrån samtliga 

omständigheter är sannolikt att han är fadern. Ett exempel på en situation där faderskapet inte 

fastställs genom en bekräftelse utan ska fastställas genom en dom är då barnet avlidit.41 

 

2.1.2.1 Rättsgenetisk undersökning 

I enlighet med huvudregeln i 1 kap. 5 § 1 st. 1 men. FB ska rätten förklara en man vara fadern 

om det genom en genetisk undersökning är utrett att han är far till barnet. Utredningar av 

                                                           
33 NJA 1977 s. 545. 
34 NJA 1979 s. 408. 
35 Se NJA 1977 s. 545 och NJA 1979 s. 408.  
36 NJA 1984 s. 319. 
37 Se avsnitt 2.2.4. 
38 NJA 1988 s. 525. 
39 Hovrätten över Skåne och Blekinge den 1 januari 1997, mål nr. RH 1997:21. 
40 Se Singer, A., Föräldrabalken 1 kap. 4 §, lagkommentar, not 19, (8 april 2017, Karnov Internet). 
41 Se Singer, A., Föräldrabalken 1 kap. 4 §, lagkommentar, not 14, (5 april 2017, Karnov Internet). 
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faderskap i form av genetiska undersökningar genomförs i huvudsak i form av en så kallad 

DNA-analys, vilket utförs av Rättsmedicinalverkets rättsgenetiska avdelning. Enligt 

Rättsmedicinalverkets egen praxis gällande DNA-analyser, krävs i regel att sannolikheten för 

faderskapet är minst 99,99 procent för att verket ska anse att en man är far till barnet. Genom 

ett sådant utlåtande där det konstaterats att sannolikheten för faderskapet är 99,99 procent ska 

det i regel anses utrett att mannen ifråga är fadern. DNA-analysens bevisvärde kan dock även 

om sannolikheten inte uppgår till 99,99 procent anses vara tillräckligt för att rätten ska fastställa 

faderskapet. Är faderskapet utrett genom en genetisk undersökning så krävs det inte någon 

bevisning om att samlag har skett. Sådan bevisning hade annars kunnat vara i form av 

exempelvis vittnesförhör under sanningsförsäkran. Målet kan enligt huvudregeln avgöras utan 

att någon huvudförhandling har genomförts, detta förutsätter dock att ingen av parterna begärt 

huvudförhandling.42  

Redan innan ikraftträdandet av den nuvarande huvudregeln i 1 kap. 5 § 1 st. 1 men. FB 

antogs att det utöver bestämmelsens nuvarande andra mening, fanns en primär och oskriven 

regel om att faderskapet kunde fastställas redan om det styrktes genom medicinsk bevisning. 

Detta påvisas bland annat av ett rättsfall från 1998 där barnet L.A yrkade att rätten skulle 

förklara H.P som far till henne. H.P bestred hennes talan. Såväl TR som HovR ogillade L.A:s 

talan då det utifrån den muntliga bevisningen inte ansågs utrett att det förekommit samlag 

mellan barnets moder H.H och H.P under den beräknade konceptionstiden. Till skillnad från de 

två lägre instanserna ställde HD frågan huruvida utfallet skulle bli annorlunda om rätten även 

beaktade de åberopade rättsgenetiska blodundersökningarna i målet. Utöver H.P hade 

faderskapsutredningen innefattat rättsgenetisk undersökning på ytterligare fem män. Samtliga 

av dessa fem män har dock, till skillnad från H.P, kunnat uteslutas som far till L.A. Gällande 

L.A har den rättsgenetiska utredningen utmynnat i sådana värden att det enligt 

Rättsmedicinalverket ansetts i princip uteslutet att någon annan än H.P kunnat vara L.A:s far. 

HD ändrade således HovR:s dom och förklarade H.P som far till L.A.43 Denna rättstillämpning, 

att ett faderskap ska kunna fastställas genom en rättsgenetisk undersökning, kom således att 

kodifieras genom den lagstiftning som år 2005 infördes i form av 1 kap. 5 § 1 st. 1 men. FB. 

Det kan dock poängteras att med anledning av att 1 kap. 5 § 1 st. 1 men. FB infördes först år 

2005 så gäller bestämmelsen endast barn som avlats efter dess ikraftträdande den 1 juli 2005. 

Barn som däremot avlats dessförinnan berörs istället av 1 kap. 5 § FB i sin äldre lydelse. Denna 

bestämmelse återfinns i dagens lagstiftning som en undantagsbestämmelse i 1 kap. 5 § 1 st. 2 

men. FB, som är baserad på en så kallad legal presumtion.44  

 

2.1.2.2 Undantagsregeln  

I enlighet med undantagsregeln i 1 kap. 5 § 1 st. 2 men. FB ska rätten även förklara en man 

vara far om det är utrett att han har haft samlag med modern till barnet eller att en insemination 

eller befruktning utanför moderns kropp har skett med mannens spermier under 

konceptionstiden och det med hänsyn till samtliga omständigheter är sannolikt att barnet har 

avlats av honom. Denna bestämmelse innebär en bevislättnad på så sätt att om det kan 

konstateras att ett samlag eller en assisterad befruktning skett inom konceptionstiden så behöver 

bevisgraden för att barnet avlats av mannen ifråga endast vara sannolik. Denna bestämmelse 

har främst en avgörande betydelse i mål där det inte finns möjlighet till att nyttja DNA-analyser. 

Bestämmelsen kan till exempel vara aktuell dels om mannen är försvunnen eller avliden, dels 

om DNA-analysen inte ger ett tillfredsställande resultat i fall då exempelvis omständigheter 

antyder att något gjorts fel vid analysen eller om mannen ifråga kan vara en närstående släkting 

                                                           
42 Prop. 2004/05:137, s. 55 f. 
43 NJA 1998 s. 184. 
44 Se Singer, A., Föräldrabalken 1 kap. 5 §, lagkommentar, not 20, (10 april 2017, Karnov Internet). 
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till barnet.45 I enlighet med propositionen innebär den sannolikhetsbedömning som ska göras 

att om modern pekar ut en man som den tänkbara fadern och det utreds att kvinnan under 

konceptionstiden endast haft samlag med denna man samt att faderskapet inte kan uteslutas 

genom blodundersökning, ska mannen i regel anses som fadern. I det fall då 

blodundersökningen istället visar en låg sannolikhet för faderskapet kan faderskapstalan 

komma att bifallas endast om modern till barnet ger ett mycket tillförlitligt intryck och 

uppgifterna stämmer överens med annan förekommande utredning. Skulle det däremot visa sig 

att modern haft samlag med två män under konceptionstiden, som genom blodundersökningar 

inte kan uteslutas, ska en jämförelse göras med hänsyn till samtliga omständigheter som 

framkommit i målet. En faktor som kan komma att beaktas i ett sådant fall är om den ena 

mannen endast haft ett samlag med kvinnan medan den andra mannen haft en stadigvarande 

förbindelse med henne. Även preventivmedelsanvändningen kan komma att beaktas. 

Bedömningen om faderskapet blir således en fråga om vem som faderskapet är mest sannolikt 

för. Är skillnaden i sannolikheten för faderskapet däremot så liten att den kan anses obetydlig, 

ska faderskapstalan ogillas mot de båda männen.46 

 

2.1.2.3 Fastställande av faderskap vid faderns död 

Det rättsfall som berördes i ämnesbeskrivningen visar problemet som uppkommer när fadern 

avlidit innan barnets födelse och därmed inte kan bekräfta faderskapet. I fallet åberopades en 

av Rättsmedicinalverket utförd faderskapsundersökning som påvisade att mannen med 99,999 

procents sannolikhet var fadern.47 I ett rättsfall från 2017 där den tänkbara fadern avlidit, 

nyttjades däremot ingen faderskapsundersökning. I fallet begärde sonen S.W i en ansökan om 

stämning att K.W skulle förklaras som far till honom. Huvudförhandlingen genomfördes i 

förenklad form direkt i samband med den muntliga förberedelsen i målet. S.W:s moder, N.B, 

hördes under sanningsförsäkran och uppgav att hon och K.W hade ett förhållande under tre år 

fram tills att K.W avled. N.B framhöll vidare att hon inte haft samlag med någon annan man 

under den beräknade konceptionstiden. Södertälje TR menade att det inte framkom något som 

medförde att det fanns anledning att ifrågasätta varken riktigheten eller sanningshalten i N.B:s 

yttrande. Hennes uppgifter i samband med förhöret under sanningsförsäkran fann dessutom 

stöd i den skriftliga utredningen. Med hänsyn till de omständigheter som framkom av målet 

fann TR det sannolikt att K.W avlats av S.W och fastställde därmed faderskapet.48 

 

2.1.3 Socialnämndens medverkan vid fastställande av faderskap 

Av 2 kap. 1 § FB framgår att om en viss man enligt 1 kap. 1 § FB inte ska anses som far till ett 

barn som står under någons vårdnad, är socialnämnden skyldig att försöka utreda vem som är 

far till barnet och se till att faderskapet fastställs, om barnet har hemvist i Sverige. När en ogift 

kvinna har fött ett barn är det Skatteverkets uppgift att snarast meddela socialnämnden om detta. 

Det faktum att bestämmelsen gäller barn som står under någons vårdnad innebär att 

socialnämndens utredningsskyldighet endast avser barn som ännu inte fyllt 18 år.49 

Enligt Socialstyrelsen bör socialnämnden inte inleda en faderskapsutredning ex officio om 

det är fråga om ett dödfött barn och inte heller om ett barn avlidit efter födelsen. Först om 

barnets föräldrar begär att nämnden ska påbörja eller slutföra en utredning om fastställande av 

faderskapet och en sådan utredning inte anses problematisk, kan nämnden samverka till att 

fastställa faderskapet genom en bekräftelse.50 Den potentiella faderns död påverkar däremot 

                                                           
45 Prop. 2004/05:137, s. 56. 
46 Prop. 1969:124, s. 82 f. 
47 Se avsnitt 1.1. Skaraborg tingsrätt den 13 mars 2015, mål nr. T 4300-14. 
48 Södertälje tingsrätt den 6 april 2017, mål nr. T 2449-16. 
49 Se Singer, A., Föräldrabalken 2 kap. 1 §, lagkommentar, not 35, (10 april 2017, Karnov Internet). 
50 SOSFS 2011:2, s. 6. 
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inte socialnämndens utredningsskyldighet, nämnden har således fortfarande en skyldighet att 

utreda faderskapet. Om den potentiella fadern skulle avlida övertar den avlidna mannens 

arvingar dennes ställning som part i utredningen.51  

Ytterligare en förutsättning för socialnämndens utredningsskyldighet i faderskapsfrågan är 

att barnet har hemvist i Sverige. Gällande tolkningen av hemvistbegreppet kan en utgångspunkt 

tas i 7 kap. 2 § lag (19904:26 s. 1) om vissa internationella rättsförhållanden rörande äktenskap 

och förmyndarskap (IÄL).52  

 I enlighet med 7 kap. 2 § IÄL ska den som är bosatt i viss stat anses ha hemvist där, om 

bosättningen med hänsyn till vistelsens varaktighet och omständigheterna i övrigt måste anses 

stadigvarande. I enlighet med propositionen om internationella faderskapsfrågor m.m. bör 

hemvistbegreppet härutöver ges en kvalificerad innebörd gällande faderskapsfrågan. Denna 

kvalificerade innebörd betyder att det bör finnas ett krav på en avsikt om att i framtiden stanna 

i Sverige. Avsikten behöver däremot inte gälla för all framtid, i regel anses det tillräckligt med 

att personen har avsikt att stanna tills vidare och inte har några definitiva planer på att lämna 

Sverige. Hänsyn bör även till viss del tas till hur stark anknytning personen har till ett annat 

land, exempelvis till hemlandet. En persons avsikt att stanna i landet borde enligt utredningen 

framkomma genom de faktiska omständigheterna. Frågan om ett barns hemvist kan härmed 

bedömas utifrån huruvida barnet med hänsyn till omständigheterna kommer att växa upp i 

landet eller inte. I regel får barnets hemvist anses sammanfalla med föräldrarnas.53 Det är här 

viktigt att skilja mellan barnets hemvist och dess medborgarskap. Enligt den tidigare lydelsen 

av 2 kap. 1 § FB hade medborgarskapet en avgörande betydelse, medan det idag är hemvisten 

som har betydelse i frågan om socialnämnden utredningsskyldighet.54  

Av 2 kap. 2 § FB framgår att uppgifterna enligt 2 kap. 1 § FB åligger socialnämnden i den 

kommun där barnet är folkbokfört. I det fall då barnet däremot inte är folkbokfört, men 

socialnämnden ändock bedömer att dess hemvist är Sverige bör nämnden i den kommun där 

barnet befinner sig ansvara för faderskapsutredningen.55 

Ändras de förhållanden som anges i 2 kap. 2 § FB efter att socialnämnden påbörjat 

faderskapsutredning är nämnden enligt huvudregeln i 2 kap. 3 § 1 st. FB fortfarande skyldig att 

slutföra sin utredning. Nämnden kan dock enligt bestämmelsens andra stycke flytta över 

ärendet till en annan kommun, om det avsevärt skulle underlätta utredningen. Socialnämnden 

ska dessutom i enlighet med 2 kap. 4 § 1 st. FB inhämta upplysningar från modern och andra 

personer som kan komma att lämna uppgifter som är av betydelse för faderskapsutredningen. I 

det fall då faderskapsfrågan kan bedömas med tillräcklig säkerhet utifrån socialnämndens 

utredning, bör nämnden enligt 2 kap. 5 § FB bereda den tänkbara fadern tillfälle att bekräfta 

faderskapet. Om den tänkbara fadern begär det eller om det finns anledning att anta att barnets 

moder haft samlag med mer än en man under konceptionstiden, bör socialnämnden enligt 2 

kap. 6 § FB verka för att en blodundersökning genomförs i fråga om modern, barnet och den 

tänkbara fadern. Det är dock viktigt att anmärka att socialnämnden inte kan tvinga parterna att 

utföra en rättsgenetisk undersökning. Skulle någon vägra att medverka till undersökningen kan 

talan väckas i rätten om fastställande av faderskapet. Rätten kan nämligen trots en persons 

bestridande förordna om att en rättsgenetisk undersökning ska genomföras.56 

Av 2 kap. 7 § 1 st. 1-4 p. FB framgår när socialnämnden får lägga ner en påbörjad utredning 

om fastställande av faderskap. Enligt bestämmelsen får utredningen läggas ner dels om det visar 

sig omöjligt att få upplysningar som behövs för bedömning av faderskapsfrågan, dels om det 

                                                           
51 Se Singer, A., Föräldrabalken 2 kap. 1 §, lagkommentar, not 35, (10 april 2017, Karnov Internet). 
52 Se Singer, A., Föräldrabalken 2 kap. 1 §, lagkommentar, not 36, (11 april 2017, Karnov Internet). 
53 Prop. 1984/85:124, s. 41. 
54 Prop. 1984/85:124, s. 68 f. 
55 SOSFS 2011:2, s. 6. 
56 Se Singer, A., Föräldrabalken 2 kap. 6 §, lagkommentar, not 42, (11 april 2017, Karnov Internet). 
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framstår som utsiktslöst att försöka få faderskapet fastställt av domstol. Vidare får utredningen 

läggas ner dels om det har lämnats ett samtycke av modern, dels om det av särskilda skäl finns 

anledning att anta att en fortsatt utredning eller en rättegång skulle vara till men för barnet eller 

utsätta modern för påfrestningar som innebär fara för hennes psykiska hälsa. 

Enligt 2 kap. 8 § 1 st. FB har socialnämnden en skyldighet att föra protokoll över vad som 

förekommer under utredningen och som kan ha betydelse för såväl faderskapsfrågan som 

skyldigheten att utge bidrag till barnets underhåll. När det i en faderskapsutredning är fråga om 

ett par som är sambor anser Socialstyrelsen att det i regel kan anses tillräckligt att det genomförs 

en förenklad utredning. Utredaren vid socialnämnden bör snarast kalla parterna till ett 

personligt möte, bland annat i syfte att de ska ha möjlighet att styrka sina identiteter. Uppger 

både barnets moder och den potentiella fadern att barnet är deras gemensamma och det inte 

framkommer något som medför att utredaren får anledning att ifrågasätta detta så bör utredaren 

bereda mannen ifråga tillfälle att bekräfta faderskapet till barnet. I detta fall görs utredningen i 

det så kallade S-protokollet57. Om utredaren däremot finner att faderskapet är osäkert utifrån 

vad som angetts, alternativt om någon av parterna är osäker bör utredningen istället utvidgas. I 

ett sådant fall där faderskapet kan ifrågasättas ska utredningen istället göras i det så kallade 

MF-protokollet58 och om det anses nödvändigt på fortsättningsbladet59. I det fall då modern 

anger flera män som hon haft samlag med under den beräknade konceptionstiden, bör utredaren 

i regel snarast kalla samtliga till enskilda samtal. Utredaren bör även få männen att genomföra 

en rättsgenetisk undersökning.60 

Av 2 kap. 8 § 2 st. FB framgår att faderskapsutredningen bör bedrivas skyndsamt och att 

den ska vara slutförd inom ett år från barnets födelse, om inte särskilda skäl föranleder annat.  

I enlighet med propositionen kan särskilda skäl anses föreligga om exempelvis socialnämnden 

under faderskapsutredningen mött stora svårigheter med att få tag på män som kan vara aktuella 

för faderskapet eller om den medicinska utredningen är fördröjd.61 Enligt Socialstyrelsens 

allmänna föreskrifter och råd kan det även vara fråga om att det funnits svårigheter med att få 

tag på modern. Särskilda skäl kan även föreligga om en utredning återupptas alternativt om den 

påbörjats senare än vid barnets födelse, utredningen ska då vara slutförd senast ett år från att 

utredningen påbörjades eller återupptogs. I det fall en utredning pågår längre än sex månader 

bör utredaren överlägga med en överordnad tjänsteman huruvida faderskapsutredningen ska 

fortgå, överlämnas till domstol för rättslig prövning eller läggas ned i enlighet med 2 kap. 7 § 

FB. Detta övervägande bör ske var sjätte månad.62 

 

2.1.4 Talerätt vid fastställande av faderskap 

I enlighet med 3 kap. 5 § FB väcks talan om fastställande av faderskap av barnet. I 

bestämmelsens andra stycke framgår att i fall som avses i 2 kap. 1 § FB förs barnets talan av 

socialnämnden. Har modern vårdnaden om barnet får hon alltid föra barnets talan, även om hon 

inte har uppnått myndig ålder. Talan får vidare alltid föras av en särskilt förordnad 

vårdnadshavare för barnet. Av 3 kap. 5 § FB framgår således vilka som är berättigade att föra 

talan om fastställande av faderskap för ett underårigt barn. Barnets talan ska således föras av 

socialnämnden då ingen fader fastställts genom en faderskapsbekräftelse och det därmed är 

socialnämndens skyldighet att utreda och fastställa faderskapet. Det kan anmärkas att både 

                                                           
57 Se bilaga 1. 
58 Se bilaga 2. 
59 Se bilaga 3. 
60 SOSFS 2011:2, s. 7 ff. 
61 Prop. 1969:124, s. 106. 
62 SOSFS 2011:2, s. 10. 
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moderns och en särskild förmyndares talerätt även föreligger i andra mål om fastställande av 

faderskap till underårig än i fall som avses i 2 kap. 1 § FB.63  

I praxis har det fastslagits att en man som anser sig vara far till ett barn som är fött utom 

äktenskap inte själv har rätt att väcka talan om fastställande av faderskap vid domstol.64 Någon 

talerätt för den man som vill bli förklarad som far till ett utomäktenskapligt barn har inte heller 

ansetts föreligga enligt propositionen om ändring i FB m.m. Detta har dock ifrågasatts under 

en remissbehandling då det menades att mannen riskerar att gå miste om sin vårdnad- och 

umgängesrätt med barnet i det fall då modern inte anger denne vid socialnämndens 

faderskapsutredning eller om modern gifter sig med en annan man före barnets födelse. I 

propositionen framförs att det förvisso kan ske att modern underlåter att ange mannens namn 

vid utredningen, men att det inte föreligger något hinder mot att mannen själv gör en anmälan 

till socialnämnden om att han anser sig vara fadern. Eftersom att socialnämnden utför 

faderskapsutredningen i barnets intresse, åligger det nämnden att utreda sannolikheten för 

faderskapet. Det har därmed inte ansetts föreligga något behov för en sådan talerätt.65 Mannen 

har således inte någon rätt att pröva frågan i rätten, men har en möjlighet att påvisa faderskapet 

genom en anmälan till socialnämnden. En faderskapsbekräftelse ska dock godkännas av dels 

socialnämnden, dels modern eller en särskild förordnad vårdnadshavare. I det fall då 

exempelvis modern vägrar att godkänna bekräftelsen har mannen, till skillnad från modern och 

socialnämnden, ingen rätt att vända sig till domstol för att avgöra faderskapet. Detta trots att 

mannen ifråga har ett intresse av att få faderskapet fastställt. Vårdnad, umgänge, förmyndarskap 

och underhållsskyldighet är nämligen rättsverkningar som är sammankopplade med ett 

fastställt faderskap. Mannens intresse kan dessutom anses erkänt då denne nämligen har en 

möjlighet att få en prejudiciell prövning av faderskapet vid en arvstvist.66 

 

2.1.5 Vårdnadshavare vid barnets födelse 

I enlighet med 6 kap. 1 § FB har ett barn rätt till omvårdnad, trygghet och en god uppfostran. 

Vidare framgår att ett barn ska behandlas med aktning för sin person samt egenart och får inte 

utsättas för kroppslig bestraffning eller annan kränkande behandling. Denna bestämmelse 

utgörs av ett barns grundläggande rättigheter. I ett barns rätt till omvårdnad medräknas rätten 

att få såväl de materiella som de psykiska behoven tillfredsställda. Gällande rätten till trygghet 

ingår exempelvis en rätt för barnet att få leva under stabila förhållanden. Rätten till en god vård 

och fostran utgörs av att barnet får möjlighet att känna sig behövd, får testa sin förmåga och 

utveckla sina medfödda resurser i syfte att kunna göra sig oberoende av vårdnadshavarna. I 

rätten till en god fostran ingår dessutom att barnet får lära sig att ta ansvar och sätta gränser för 

sitt eget handlande. Med barns rätt att behandlas med aktning för sin person och egenart avses 

att dess vårdnadshavare ska beakta samt visa respekt gentemot barnets enskilda egenskaper och 

särdrag. Till följd av att barnet blir äldre har barnet dessutom rätt till ett starkare 

integritetsskydd.67  

I enlighet med 6 kap. 2 § 2 st. 1 men. FB har den som har vårdnaden om barnet ett ansvar 

för att se till att barnets grundläggande rättigheter enligt 6 kap. 1 § FB blir tillgodosedda. Av 6 

kap. 3 § 1 st. FB framgår att barnet står under vårdnad av båda föräldrarna om dessa är gifta 

med varandra och i annat fall av modern ensam. Vidare framgår att om föräldrarna senare ingår 

äktenskap med varandra står barnet från den tidpunkten under vårdnad av båda föräldrarna, 

under förutsättning att rätten inte redan anförtrott vårdnaden åt en eller två särskilt förordnade 

                                                           
63 Prop. 1975/76:170, s. 171. 
64 NJA 1970 s. 347. 
65 Prop. 1975/76:170, s. 140. 
66 Singer, A., Mannens talerätt vid fastställande av faderskap, SvJT 1992, s. 500. 
67 Prop. 1981/82:168, s. 59 f. 
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vårdnadshavare. Detta innebär således att om barnets föräldrar enbart är sambor och inte ingått 

äktenskap med varandra vid barnets födelse är modern ensam vårdnadshavare.68 

I det fall då barnet står under vårdnad av en förälder och föräldrarna vill utöva vårdnaden 

tillsammans ska rätten, enligt 6 kap. 4 § 1 st. FB, på talan av dem båda besluta om gemensam 

vårdnad, under förutsättningen att det inte är uppenbart oförenligt med barnets bästa. 

Domstolen kan således neka föräldrarna gemensam vårdnad om den finner att båda föräldrarna 

eller någon av dem allvarligt brister i förmågan att sörja för barnet och därmed inte bör ges 

förtroendet om vårdnaden. Det kan här anmärkas att en förutsättning för att ogifta föräldrar ska 

tilldelas gemensam vårdnad är att föräldraskapet är fastställt genom antingen en 

faderskapsbekräftelse eller genom dom.69 

I enlighet med 6 kap. 4 § 2 st. FB kan föräldrarna dessutom få gemensam vårdnad genom en 

registrering hos Skatteverket, om barnet är folkbokfört i Sverige. Av bestämmelsen framgår att 

registreringen hos Skatteverket kan ske efter en anmälan av båda föräldrarna till antingen 

socialnämnden, i samband med att nämnden ska godkänna faderskapsbekräftelsen, eller till 

Skatteverket under förutsättning att beslut om vårdnaden inte har meddelats dessförinnan. När 

registreringen av anmälan har skett hos Skatteverket börjar den gemensamma vårdnaden att 

gälla omedelbart.70  

I det fall då barnet står under gemensam vårdnad och en av föräldrarna dör ska den andra 

föräldern, i enlighet med 6 kap. 9 § 1 st. FB, ha ensam vårdnad. Om båda föräldrarna skulle 

avlida, ska rätten genom anmälan av socialnämnden eller när förhållandet annars blir känt förtro 

vårdnaden åt antingen en eller två särskilt förordnade vårdnadshavare. Av 6 kap. 9 § 2 st. FB 

framgår att om barnet endast står under vårdnad av en förälder och den föräldern avlider, ska 

rätten på ansökan av den andra föräldern eller på anmälan av socialnämnden anförtro vårdnaden 

åt den andra föräldern, alternativt åt en eller två särskilt förordnade vårdnadshavare om det 

anses lämpligare. Detta innebär således att den förälder som ursprungligen inte hade vårdnaden 

av barnet har företräde, framför en särskilt förordnad vårdnadshavare. Det är av väsentlig 

betydelse för barnets trygghet att snarast efter förälderns död få en anknytning och ett 

förtroende till någon som kan tillhandahålla ett stabilt förhållande för barnet.71  

Lagmannen Mats Sjögren anser att det kan uppstå en problematisk situation när modern 

avlidit. Sjögren beskriver ett mål om faderskap där rätten förklarar att A, som varit 

vårdnadshavare till följd av faderskapspresumtionen, inte är far till barnet. Rätten förklarar 

istället att mannen B är fadern, denne har dock inte haft någon relation till barnet. Domstolens 

dom får följden att A inte längre är barnets vårdnadshavare på grund av att vårdnaden upphör i 

samma ögonblick som faderskapet upphör. Eftersom att modern inte var gift med B blir han 

dock inte vårdnadshavare genom domen om fastställande av faderskapet. Resultatet av domen 

blir således att barnet saknar vårdnadshavare, eftersom modern är avliden. I ett sådant fall bör 

6 kap. 9 § 2 st. FB kunna tillämpas för att förordna en vårdnadshavare.72 

 

2.2 Äktenskap 

De två personer som ingår ett äktenskap blir enligt 1 kap. 1 § ÄktB makar. I propositionen till 

ÄktB framgår att sakkunniga föreslagit att det även skulle kunna regleras att ett äktenskap ska 

                                                           
68 Sjösten, M., Vårdnad, boende och umgänge - samt verkställighet av sådana avgöranden och 

överenskommelser, s. 56. 
69 Sjösten, M., Vårdnad, boende och umgänge - samt verkställighet av sådana avgöranden och 

överenskommelser, s. 58. 
70 Sjösten, M., Vårdnad, boende och umgänge - samt verkställighet av sådana avgöranden och 

överenskommelser, s. 57. 
71 Sjösten, M., Vårdnad, boende och umgänge - samt verkställighet av sådana avgöranden och 

överenskommelser, s. 58. 
72 Sjösten, M., Vårdnad, boende och umgänge - samt verkställighet av sådana avgöranden och 

överenskommelser, s. 56. 
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vara monogamt. I remissyttranden framhölls däremot att det kunde anses som en självklarhet i 

den europeiska kulturkretsen och att det därmed inte kunde anses nödvändigt att reglera detta.73  

När två personer har ingått ett äktenskap ska de enligt 1 kap. 2 § ÄktB visa varandra trohet 

och hänsyn samt gemensamt vårda över hem och barn samt i samråd med varandra verka för 

familjens bästa. Att verka för familjens bästa innebär bland annat att makarna ska vara lojala 

mot varandra.74 Bestämmelsen ger även uttryck för ett gemensamt ansvar när det gäller olika 

praktiska uppgifter i hemmet och för skötseln samt uppfostran av barnen. Det bör emellertid 

poängteras att det inte finns några rättsliga sanktioner gentemot den som bryter mot denna 

bestämmelse.75 

I dagens samhälle är det ovanligt att ett par ingår äktenskap utan att innan detta levt en längre 

eller kortare tid tillsammans, det vill säga att de innan giftermålet har levt ihop som sambor.76 

Äktenskapstraditionen utgår från att det föreligger en romantisk och sexuell parrelation vid 

ingåendet av ett äktenskap, dock är detta inget krav för att få ingå ett äktenskap.77  

Denna förväntan på ett sexuellt samliv mellan makar speglas bland annat genom 

bestämmelsen i 2 kap. 3 § ÄktB som förbjuder vigsel mellan nära släktingar. Bestämmelsen 

bygger på samhällets sexualmoral och avståndstagande från incester. Förväntan på sexuellt 

samliv mellan makarna gör det ovanligt att två personer som lever i ett icke-romantiskt 

förhållande ingår äktenskap.78  

I enlighet med att det i 1 kap. 2 § FB regleras att makarna gemensamt ska vårda barn och 

hem kan det utöver en förväntan på sexuellt samliv anses finnas en förväntan på att makarna 

har både gemensamt barn och gemensamt hem. Genom bestämmelsen kan det även urskiljas 

en förväntan på att makarna ska sammanbo.79 

Enligt 1 kap. 5 § ÄktB upplöses ett äktenskap genom den ena makens död eller genom 

äktenskapsskillnad. Med äktenskapsskillnad menas enligt 5 kap. 1 § ÄktB att om makarna är 

ense om att deras äktenskap ska upplösas har de rätt till det. Om någon av makarna varaktigt 

bor tillsammans med ett eget barn under 16 år ska äktenskapsskillnaden emellertid föregås av 

en betänketid. I enlighet med propositionen är syftet med betänketiden att så långt som möjligt 

undvika att makar fattar förhastade beslut om skilsmässor, med hänsyn till barnets bästa.80 

Betänketid ska, enligt 5 kap. 2 § ÄktB, även föreligga om endast en av makarna vill att 

äktenskapet ska upplösas. Betänketiden inleds enligt 5 kap. 3 § ÄktB då makarna gemensamt 

ansöker om äktenskapsskillnad eller då ansökan delges den andra maken. Betänketiden ska löpa 

i minst sex månader innan ett nytt yrkande om äktenskapsskillnad lämnas för att bekräfta den 

första ansökan och därigenom få dom om äktenskapsskillnad. Om en ny ansökan om 

äktenskapsskillnad inte lämnas inom ett år från betänketidens början har denna fallit och en 

ansökan som inkommer därefter ska föregås av en ny betänketid. Om den nya ansökan lämnas 

in tidigare än 6 månader ska yrkandet avslås.81  

Av 5 kap. 4 § ÄktB framhålls emellertid ett undantag till betänketiden, nämligen att om 

makarna levt åtskilda sedan två år tillbaka har de rätt till äktenskapsskillnad utan föregående 

betänketid. För att denna bestämmelse ska tillämpas krävs att makarna rent faktiskt har levt isär 

                                                           
73 Prop. 1986/87:1, s. 112. 
74 Prop. 1986/87:1, s. 113. 
75 Se Lindell, K., och Hall, M., Äktenskapsbalken 1 kap. 2 §, lagkommentar, not 3, (4 april 2017, Karnov 

Internet). 
76 Prop. 1986/87:1, s. 40. 
77 Mägi, E., Zimmerman, L-l., Stjärnfamiljejuridik, s. 43 f.  
78 Mägi, E., Zimmerman, L-l., Stjärnfamiljejuridik, s. 43.  
79 Mägi, E., Zimmerman, L-l., Stjärnfamiljejuridik, s. 44.  
80 Prop. 1973:32, s. 111. 
81 Se Lindell, K., och Hall, M., Äktenskapsbalken 5 kap. 3 §, lagkommentar, not 50, (7 april 2017, Karnov 

Internet). 
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utan att återuppta sin samlevnad. Orsaken till varför de har bott isär saknar betydelse men ska 

kunna visas, exempelvis genom ett utdrag ur folkbokföringen.82  

Enligt 5 kap. 6 § ÄktB är äktenskapet att anse som upplöst när dom om äktenskapsskillnad 

har vunnit laga kraft. Slutligen kan kort nämnas att ett äktenskap medför ett antal juridiska 

följder, till exempel blir faderskapspresumtionen i 1 kap. 1 § FB tillämplig och ett gift par får 

automatiskt gemensam vårdnad över ett barn.83  

 

2.2.1 Fastställande av faderskap genom faderskapspresumtion 

Enligt 1 kap. 1 § FB föreskrivs att om modern vid barnets födelse är gift med en man ska denne 

anses som barnets far, om inte annat följer av 1 kap. 2 § FB. Denna faderskapspresumtion gäller 

enligt bestämmelsen även i det fall modern är änka och barnet föds inom sådan tid efter 

mannens död att barnet kan vara avlat dessförinnan. Faderskapspresumtionen anger således när 

en man direkt genom lagen anses vara far till ett barn. Det kan vidare kort poängteras att 

faderskapspresumtionen endast gäller då kvinnan är gift med en man och inte vid äktenskap 

mellan två kvinnor.84 

Denna huvudregel för fastställande av faderskap har sin grund i romersk rätt som framhöll 

att modern är den som föder barnet och dennes äkta man ska anses vara far till barnet. Genom 

att ingå ett äktenskap med en kvinna lämnar en man med andra ord en faderskapsbekräftelse på 

förhand till alla de barn som dennes fru föder. Detta kan för gifta anses vara en praktisk 

presumtion om de endast har samlag med varandra men kan skapa problem då det enkelt kan 

döljas om en kvinna får barn med någon annan än den äkta mannen. Nämnas kan vidare att 

denna presumtion gäller fram tills något annat är visat. Om presumtionen för faderskapet är 

tillämplig krävs varken faderskapsbekräftelse eller socialnämndens inblandning, som vid 

fastställandet av faderskap för sambor.85 

Vid reformen av FB år 1976 ansågs den nuvarande faderskapspresumtionen lösa det tidigare 

problemet som kunde uppstå med att två män kunde presumeras vara far till ett barn. Ett 

exempel på den problematiken var att om en nygift änka födde ett barn efter sådan tid att det 

kunde vara avlat inom det tidigare äktenskapet så kunde både den avlidna maken och den nya 

maken anses vara far till barnet. Genom den presumtion som idag gäller är det endast den man 

i det nya äktenskapet som direkt ur lagen kan presumeras vara far till det födda barnet. I fråga 

om vem som ska anses vara far till ett barn som föds av en änka grundas i konceptionstiden. 

Någon regel om hur lång tid efter mannens död som ett barn kan anses vara avlat av honom 

finns nämligen inte reglerat i FB utan får avgöras främst med utgångspunkt i praxis.86 

 

2.2.2 Socialnämndens medverkan vid fastställande av faderskapet  

Socialnämndens skyldighet att medverka vid fastställande av faderskap i fråga om gifta 

framkommer av 2 kap. 9 § FB.  I bestämmelsens första stycke regleras att om en man enligt 

faderskapspresumtionen ska anses som far till ett barn som står under någons vårdnad och som 

har hemvist i Sverige, ska socialnämnden i det fall då vårdnadshavaren eller mannen begär det 

och om det är lämpligt, utreda om någon annan man kan vara far till barnet. Gällande 

hemvistbegreppet framkommer att innebörden här har samma betydelse som enligt 2 kap. 1 § 

FB87. Detta stycke framhåller vidare att utredningsskyldigheten gäller i det fall ett barn står 

                                                           
82 Prop. 1973:32, s. 143 f.  
83 Mägi, E., Zimmerman, L., Stjärnfamiljejuridik, s. 39.  
84 Se Singer, A., Föräldrabalken 1 kap. 1 §, lagkommentar, not 3, (5 april 2017, Karnov Internet). 
85 Mägi, E., Zimmerman, L., Stjärnfamiljejuridik, s. 172 ff.  
86 Prop. 1975/76:170, s. 164. 
87 Se avsnitt 2.1.3. 
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under någons vårdnad, det vill säga barn upp till 18 års ålder, då vårdnadshavaren eller mannen 

begär att en utredning ska göras.88  

Det faktum att socialnämnden ska utreda faderskapet på begäran av vårdnadshavare eller 

den äkta mannen i det fall det är lämpligt innebär att socialnämnden behöver göra en viss 

förhandsprövning av lämpligheten att påbörja en faderskapsutredning. Om det under 

förhandsprövningen till exempel framkommer att mannens misstankar om att han inte är far till 

barnet är uppenbart obefogade bör en begäran om utredning av faderskapet vägras. Till 

propositionen om ändringar i FB framhöll lagrådet att om det finns anledning att tro att en 

faderskapsutredning kan komma att vara till men för barnet eller utsätta modern för 

påfrestningar med risk för dennes psykiska hälsa bör en begäran om utredning vägras.89 Av 

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om socialnämndens utredning och fastställande 

av faderskap framkommer att om faderskapspresumtionen ifrågasätts bör modern och mannen 

i äktenskapet kallas till ett gemensamt eller enskilt samtal hos socialnämnden. Det framkommer 

vidare att socialnämnden när de ska ta ställning till om det är att anse som lämpligt att påbörja 

en faderskapsutredning ska bedöma om uppgifterna framstår som trovärdiga, om det är till men 

för barnet samt om modern kan utsättas för påfrestningar. Förhandsprövningen bör ske så 

skyndsamt som möjligt och visar det sig lämpligt att genomföra en faderskapsutredning bör 

även denna påbörjas så snart som möjligt.90    

I 2 kap. 9 § 2 st. FB föreskrivs att vid utredningen av faderskapet gällande gifta ska 2 kap. 

2-6 och 8 §§ FB91 tillämpas.  I fråga om när en utredning får läggas ner ska 2 kap. 7 § 1 st. 1 

eller 4 p. FB tillämpas. Utredningen av faderskapet får läggas ner om det finns skäl som anges 

i 2 kap. 7 § 1 st. 1 p. FB, medan den ska läggas ner om det finns skäl som anges i 4 p. eller om 

det annars anses lämpligt att lägga ner utredningen. I punkt ett framhålls den situation då det 

visar sig omöjligt att få in de upplysningar som behövs för en bedömning av faderskapsfrågan. 

I punkt fyra föreskrivs att utredningen ska läggas ner då det av särskilda skäl finns anledning 

att anta att en fortsatt utredning eller rättegång skulle vara till men för barnet eller utsätta 

modern för påfrestningar med fara för dennes psykiska hälsa.  

Av 2 kap. 9 § 3 st. FB framkommer att socialnämndens beslut att inte inleda en utredning 

eller att lägga ner en utredning får överklagas till länsstyrelsen. Länsstyrelsens beslut får sedan 

överklagas till allmän förvaltningsdomstol, det vill säga förvaltningsrätten, som i sin tur kan 

överklagas till kammarrätten, dock krävs prövningstillstånd. Ett överklagande ska emellertid 

lämnas till socialnämnden som under vissa förutsättningar själva kan ompröva sitt beslut. Om 

endast den ena av barnets vårdnadshavare har begärt utredning kan inte den andra 

vårdnadshavaren överklaga beslutet.92   

 

2.2.3 Hävande av faderskapspresumtionen  

I 1 kap. 2 § 1 st. 1-3 p. FB regleras under vilka omständigheter rätten ska förklara att den 

presumerade mannen inte är far till barnet. Enligt första punkten kan faderskapspresumtionen 

hävas om modern haft samlag med någon annan man än maken under konceptionstiden och det 

är sannolikt att barnet har avlats av den andra mannen. Enligt andra punkten kan 

faderskapspresumtionen hävas om det på grund av barnets arvsanlag eller annan särskild 

omständighet kan antas att maken inte är far till barnet. Enligt tredje punkten kan 

faderskapspresumtionen hävas om barnet har avlats före äktenskapet eller under en tid då 

makarna levt åtskilda. För att faderskapspresumtionen ska hävas med grund i tredje punkten 

krävs att det är osannolikt att makarna haft samlag under konceptionstiden. Vid ett hävande av 

                                                           
88 Se Singer, A., Föräldrabalken 2 kap. 9 §, lagkommentar, not 55, (11 april 2017, Karnov Internet). 
89 Prop. 1975/76:170, s. 305.  
90 SOSFS 2011:2, s. 7.  
91 Se avsnitt 2.1.3.  
92 Se Singer, A., Föräldrabalken 2 kap. 9 §, lagkommentar, not 61, (11 april 2017, Karnov Internet). 
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faderskap brister det i någon av de två delpresumtioner som finns för ett faderskap, nämligen 

samlagspresumtionen och faderskaps- eller kausalitetspresumtionen. Samlagspresumtionen 

innebär att makarna ska ha haft samlag under den tid då barnet kan vara avlat och 

kausalitetspresumtionen innebär att något av makarnas samlag har lett till befruktningen. Den 

första och andra punkten i 1 kap. 2 § FB angriper kausalitetspresumtionen, med andra ord att 

makarnas samlag inte har lett till befruktningen och att det föreligger förutsättningar för att en 

annan man än maken kan vara far till barnet. Den tredje punkten angriper istället 

samlagspresumtionen, det vill säga att makarna inte haft samlag under den tid då barnet kan 

vara avlat.93 

Ett rättsfall som visar hur ett faderskap som fastställts genom faderskapspresumtionen kan 

hävas är ett fall där HD beviljat resning. Målet grundades i att fadern V.D genom en 

undersökning av blodprov yrkade att denne inte kunde vara fader till de av före detta makan 

A.D födda tvillingarna H.D och S.D. V.D ansågs genom undersökningen osannolikt kunna vara 

far till tvillingen H.D och därmed ansågs V.D inte heller vara far till tvillingen S.D. Antagandet 

grundades i ett antal yttranden av sakkunniga som framhöll att då undersökningen av 

blodproven visade att tvillingarnas resultat var nästan identiska var det osannolikt att 

tvillingarna avlats vid två olika tillfällen av två olika män. I detta fall upphävde HD faderskapet 

till båda tvillingarna.94  

Enligt 1 kap. 2 § 2 st. FB kan den äkta mannen skriftligen godkänna en annan mans 

bekräftelse av faderskapet. Om den andra mannen vid sin bekräftelse har beaktat reglerna om 

detta enligt 1 kap. 4 § FB95 ska det anses fastställt att mannen i äktenskapet inte är far till barnet. 

Eftersom 1 kap. 2 § 2 st. FB kräver både den äkta mannens och moderns godkännande krävs 

att båda dessa lever för att detta tillvägagångssätt ska vara möjligt.96 Kravet på att även modern 

ska vara delaktig grundas i att lagstiftaren vill undvika att felaktiga faderskap fastställs. Genom 

moderns medverkan anser nämligen lagstiftaren att vissa garantier ställs för att en man inte 

oriktigt ska erkänna ett faderskap.97 Om faderskapspresumtionen på detta sätt har hävts men 

bekräftelsen senare ogiltighetsförklaras98 träder den äkta mannens faderskapspresumtion åter 

in.99 

 

2.2.4 Talerätt för hävande av faderskapspresumtionen 

Enligt 3 kap. 1 § 1 st. FB framkommer att om en man som enligt faderskapspresumtionen anses 

som far till ett barn vill vinna en förklaring om att han inte är barnets far ska denne väcka talan 

om detta gentemot barnet, eller dess arvingar om barnet avlidit. I 3 kap. 1 § 2 st. FB regleras 

att om mannen har avlidit och inte varaktigt bott tillsammans med barnet samt inte heller efter 

barnets födelse har bekräftat att barnet är hans kan både den avlidnes maka och var och en som 

är berättigad till arv efter mannen väcka talan om att mannen inte ska anses vara far till barnet. 

Talerätten i mål om faderskap i fråga om gifta handlar vanligen om ett hävande av 

faderskapspresumtionen. Denna talerätt tillfaller barnet och den äkta mannen. Barn som har 

fyllt 15 år har, om de uppnått tillräcklig mognad och omdöme, rätt att själv föra sin talan och 

annars genom en ställföreträdare.100  

Enligt 3 kap. 4 § FB framkommer att om en underårig är part i ett mål får en förmyndare 

eller en god man föra talan för barnets räkning. I 10 kap. 2 § FB regleras att om ett barn står 

under vårdnad av båda föräldrarna är dessa även förmyndare för barnet. I det fall då föräldrarna 
                                                           
93 Se Singer, A., Föräldrabalken 1 kap. 2 §, lagkommentar, not 5, (6 april 2017, Karnov Internet). 
94 NJA 1979 s. 442.  
95 Se avsnitt 2.1.1. 
96 Se Singer, A., Föräldrabalken 1 kap. 2 §, lagkommentar, not 10, (7 april 2017, Karnov Internet). 
97 Saldeen, Å., Barn och föräldrarätt, s. 95.  
98 Se avsnitt 2.1.1.1. 
99 Se Singer, A., Föräldrabalken 1 kap. 2 §, lagkommentar, not 10, (7 april 2017, Karnov Internet). 
100 Singer, A., Föräldraskap i rättslig belysning s. 158 f. 
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är gifta innehar båda ställning som förmyndare och har därmed en möjlighet att väcka talan i 

faderskapsfrågan. Poängteras bör dock att mannen kan väcka talan i eget namn och därmed 

antas att det vanligen är modern som på detta sätt väcker talan för barnets räkning. Oavsett om 

det är mannen eller barnet genom en ställföreträdare som väcker talan ska en god man förordnas 

för barnet.101 

Enligt 12 kap. 8 § FB ska en god man förordnas om det uppstår fråga om en rättshandling 

eller en rättegång mellan den omyndige och förmyndaren, då denne i dessa fall inte har rätt att 

företräda barnet. Att fadern inte kan företräda barnet i fråga om barnet beror på att denne på 

grund av jäv inte kan företräda både barnet och sig själv i en rättegång. I 3 kap. 4 § FB regleras 

att modern vid en talan om hävande av faderskapspresumtionen ska höras. Modern har dock 

ingen självständig talerätt i fråga om hävande av faderskap.102   

I den situation då en moder efter en äktenskapsskillnad gift om sig innan barnets födelse 

presumeras den nya mannen vara far till barnet, även om det kan antas att barnet avlats inom 

det tidigare äktenskapet.103 Socialstyrelsen har emellertid framhållit att det i de flesta fall 

förhåller sig så att barn som föds efter att ett äktenskap har upplösts i liten utsträckning har 

moderns tidigare make till far.104 Då moderns nya make enligt 1 kap. 1 § FB presumeras vara 

far till barnet och kvinnans tidigare make anser att faderskapspresumtionen ger ett felaktigt 

resultat kan denne försöka verka för att det ska förordnas en god man för barnet. 

I 11 kap. 2 § 3 st. FB föreskrivs att överförmyndaren skall förordna om god man i 

angelägenheter då en vårdnadshavare, förmyndare, god man eller förvaltare eller denna 

företrädares make eller sambo kan ha intressen som strider mot barnets. Ett sådant förordnande 

av god man ska meddelas på begäran av vårdnadshavaren, förmyndaren, gode mannen eller 

förvaltaren, eller om det annars är lämpligt. Det finns ingen begränsning i rätten till att anmäla 

behov av god man. Det kan vidare nämnas att vem som helst som anser att det finns ett behov 

av en god man kan lämna in en anmälan till överförmyndaren. Därmed kan den man som anser 

sig vara biologisk far till barnet men som saknar talerätten, i situationen ovan den tidigare äkta 

mannen, lämna in en anmälan om detta till överförmyndaren.105 Den gode mannen kan sedan 

föra en negativ bördstalan för barnets räkning, vilket innebär att det förs en talan om hävande 

av faderskapspresumtionen och om denna talan bifalles hamnar det på socialnämnden att utreda 

och fastställa faderskapet. Om nämnden anser att det genom utredningen med tillräcklig 

säkerhet kan bedömas att mannen från det tidigare äktenskapet är barnets far kan faderskapet 

fastställas genom en bekräftelse från denne. Om det inte med tillräcklig säkerhet kan bedömas 

att mannen är far till barnet har nämnden möjlighet att för barnets vägnar väcka talan i 

faderskapsfrågan. Mannen i det tidigare äktenskapet kan inte själv föra varken en negativ 

bördstalan eller en talan om fastställande av faderskap, utan detta kan endast göras av barnet 

och den äkta mannen. Vid äktenskapsskillnad anses den presumerade fadern enligt 1 kap. 1 § 

FB vara far till barnet fram tills det att domen om äktenskapsskillnad har vunnit laga kraft. 

Anledningen till detta är att fram tills det att domen har vunnit laga kraft anses kvinnan och 

mannen som gifta. Om domen har vunnit laga kraft vid barnets födelse måste faderskapet 

fastställas på samma sätt som vid samboskap, till exempel genom faderskapsbekräftelse.106  

 

2.2.5 Vårdnadshavare vid barnets födelse 

I 6 kap. 3 § 1 st. FB regleras att då föräldrarna till ett barn är gifta står barnet från födseln under 

vårdnad av båda föräldrarna. Det regleras vidare att om föräldrarna ingår äktenskap efter 

                                                           
101 Singer, A., Föräldraskap i rättslig belysning s. 159.  
102 Singer, A., Föräldraskap i rättslig belysning s. 159. 
103 Prop. 1975/76:170, s. 66 f. och 164.  
104 Prop. 1975/76:170, s. 81 f.  
105 Singer, A., Föräldraskap i rättslig belysning, s. 162 f. 
106 Se Singer, A., Föräldrabalken 1 kap. 1 §, lagkommentar, not 2, (5 april 2017, Karnov Internet). 
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barnets födelse står det från denna tidpunkt under vårdnad av de båda gemensamt om domstol 

inte innan detta har anförtrott vårdnaden åt en eller två särskilt förordnade vårdnadshavare. Av 

6 kap. 3 § 2 st. FB framgår vidare att om det senare döms till äktenskapsskillnad mellan 

föräldrarna står barnet fortsatt under båda föräldrarnas vårdnad och domstolen ska i domen om 

äktenskapsskillnad påtala att vårdnaden ska vara fortsatt gemensam. Om det föreligger 

omständigheter såsom samarbetssvårigheter enligt 6 kap. 5 § FB eller brister i omsorgen som 

medför fara för barnets hälsa och utveckling enligt 6 kap. 7 § FB ska vårdnaden dock inte vara 

fortsatt gemensam utan tillfalla en av föräldrarna eller en särskild tillförordnad vårdnadshavare. 

Gifta föräldrar får med andra ord automatiskt gemensam vårdnad.107 Från och med 1998 kan 

en domstol besluta om fortsatt gemensam vårdnad efter äktenskapsskillnad även om någon av 

föräldrarna motsätter sig detta. Avgörande för domstolens bedömning om gemensam vårdnad 

måste dock vara att detta är det bästa för barnet. Det framkommer emellertid att domstolen ska 

förordna om annat än gemensam vårdnad endast om båda föräldrarna motsätter sig detta eller 

det föreligger särskilda omständigheter som talar mot detta. Ett exempel på särskilda 

omständigheter är att någon av föräldrarna är att anse som olämplig vårdnadshavare för att 

denne gjort sig skyldig för våld mot barnet eller den andra föräldern.108  

 

2.3 En mer likställd lagstiftning för sambor och gifta? 

Vid införandet av ÄktB år 1988 framfördes i propositionen att det blivit allt vanligare att 

kvinnor och män bor tillsammans under äktenskapsliknande förhållanden, utan att vara gifta 

med varandra. I propositionen diskuterades att en sambolagstiftning i möjligaste mån skulle 

efterlikna lagstiftningen gör gifta par.109 Det har dessutom vid flera tillfällen genom 

riksdagsmotioner lämnats förslag på att det ska införas en faderskapspresumtion även för 

sambor, som ska likna den som gäller för gifta.110  

Lagutskottet har emellertid i ett betänkande om olovliga bortföranden av barn samt vårdnad 

och umgänge m.m. framfört att det inte är möjligt att införa en faderskapspresumtion för sambor 

då den nuvarande ordningen ger betryggande garantier för att det är rätt man som fastställs som 

far till ett barn.111  

 

2.3.1 Vilka argument föreligger för en mer likställd lagstiftning? 

Frågan om en mer likställd lagstiftning för sambor och gifta har varit en ständig återkommande 

diskussion när lagstiftningen för gifta och sambor varit under bearbetning. Redan i 

familjelagssakkunnigas betänkande om familj och äktenskap år 1972 framfördes att den 

familjerättsliga lagstiftningen inte skulle innehålla några bestämmelser som skapar olägenheter 

eller svårigheter för de som väljer att bilda familj utan att gifta sig. Anledningen till detta var 

att bildandet av familj utom äktenskap ansågs vara en socialt godtagbar företeelse. I 

betänkandet framfördes vidare att det i fråga om familjens funktion kunde anses vara av 

sekundär betydelse om paret levde tillsammans som gifta eller inte. Detta trots att äktenskapet 

medförde vissa rättigheter och skyldigheter till skillnad från samboförhållanden. De enskilda 

familjemedlemmarnas roller och familjens funktion ansågs nämligen bestämmas utifrån de 

faktiska förhållandena och inte utifrån lagstiftningen om samlevnad.112 Det framfördes vidare 

att den nya lagstiftningen i möjligaste mån borde vara neutral i förhållande till olika 

samlevnadsformer. För trots att äktenskapet ännu ansågs ha en central roll så uttalades att 

lagstiftningens syfte skulle vara att lösa praktiska problem och inte att gynna de som ingått 

                                                           
107 Prop. 1981/82:168, s. 25. 
108 Prop. 2005/06:99, s. 49. 
109 Prop. 1986/87:1, s. 40 f. 
110 Saldeen, Å., Barn och föräldrarätt, s. 62. 
111 1992/93:LU22, s. 38 ff. 
112 SOU 1972:41, s. 62 ff. 
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äktenskap framför sambor. Önskan om neutralitet mellan samlevnadsformerna i lagstiftningen 

byggde dels på en respekt gentemot den enskildes frihet att själv kunna avgöra vilka normer 

som skulle gälla för just dennes samlevnad, dels på att samma faktiska sociala situation skulle 

behandlas lika oberoende av den rättsliga formen.113 

I den efterföljande propositionen till betänkandet år 1972 framfördes att sambor till viss del 

likställs med gifta i lagstiftningen utanför familjerätten, till exempel inom skatte- och 

socialrätten. Detta med hänsyn till att personer som lever under samma sociala och ekonomiska 

förhållanden ska behandlas likvärdigt oavsett huruvida paret har ingått äktenskap eller inte. Det 

kan anmärkas att det krävs att ett par i samboförhållande uppfyller ett antal rekvisit för att kunna 

likställas med gifta inom skatte- och socialrätten. Exempelvis så kan sambor som tidigare varit 

gifta eller som har barn tillsammans likställas med gifta. I propositionen framfördes dock att 

den problematik av såväl ekonomisk som personlig art, som föreligger för gifta och deras 

familjeliv med eventuella barn, medför att det är nödvändigt med en särskild reglering för 

samlevnadsförhållandena. Vidare framhölls att den äktenskapsrättsliga lagstiftningen enbart 

kunde tillämpas i de fall där parterna kommit överens om att gifta sig och därefter ingått 

äktenskap. Sambor blir i och med detta tvungna att lyda andra regler än gifta, vilket kan vara 

missgynnande för antingen båda eller en av dem. Detta är dock oundvikligt om utgångspunkten 

är att ett äktenskap ska vara grundat på en frivillig överenskommelse mellan parterna. I 

propositionen framfördes dock att det inte får förekomma att ett barns intresse blir sämre 

tillgodosett på grund av att dennes föräldrar inte är eller har varit gifta med varandra.114 

År 1981 lade familjesakkunniga återigen fram ett betänkande som innehöll diskussioner om 

en neutral lagstiftning mellan sambor och gifta. I förslaget om ÄktB ställdes frågan i vilken 

utsträckning lagstiftningen för ogifta sambor bör regleras. Familjelagssakkunniga framförde att 

huvuduppgiften i denna reform var att modernisera äktenskapsreglerna och att lagstiftningen i 

fråga om sambor enbart borde införas i en liten utsträckning. Lagstiftningen gällande sambor 

skulle inte vara särskilt utförlig, men skulle dock kunna lösa de praktiska problem som kunde 

uppstå.115 

I den efterföljande propositionen till betänkandet år 1981 framfördes att i den mån 

samboförhållandet skulle lagstiftas så skulle det ske med en strävan att lagreglerna i möjligaste 

mån skulle efterlikna lagstiftningen för gifta par. Syftet med detta var att underlätta övergången 

från ett samboförhållande till ett äktenskap.116 Vidare framgår att riksdagen framfört att 

samhället och däribland lagstiftningen måste ta hänsyn till att män och kvinnor inte alltid vill 

ingå äktenskap. Det kan dock anses vara sambors egna val att avstå från det rättsskydd som 

erbjuds genom ett ingående av äktenskap och därmed genom avtal själva reglera 

mellanhavandet. Sambor som upprättar avtal är dock sällan förekommande.117 

Med grund i de allmänna synpunkterna som utvecklats i förarbetena kan det 

sammanfattningsvis sägas att den svenska lagstiftaren förespråkat en neutralitetsideologi 

gällande äktenskap och samboskap. Detta med stöd av att det bland annat framförts att en ny 

lagstiftning borde vara neutral gentemot olika moraluppfattningar och de olika 

samlevnadsformerna. Det har dessutom framhållits att äktenskap förvisso har en central roll 

inom den familjerättsliga lagstiftningen, men att hänsyn borde tas till att lagstiftningen inte ska 

innebära några onödiga svårigheter för de personer som väljer att bilda familj utan att ingå 

äktenskap. Det kan dock anmärkas att det riktats kritik mot neutralitetsideologin, bland annat 

har begreppet samboende ansetts kunna innebära svårigheter att tillämpa. Det har dessutom 

                                                           
113 SOU 1972:41, s. 91. 
114 Prop. 1973:32, s. 83 f. 
115 SOU 1981:85, s. 114. 
116 Prop. 1986/87:1, s. 40 f. 
117 Prop. 1986/87:1, s. 90. 
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ansetts finnas en risk att regelsystemet missbrukas genom att sambor döljer sitt samboskap i 

det fall då två ensamstående personer gynnas framför ett sambopar.118  

Den 16 mars 2017 beslutades att en särskild utredare skulle undersöka FB:s regler om 

fastställande av faderskap, i syfte att kunna uppnå en mer modern, jämlik och ändamålsenlig 

lagstiftning. I utredningsuppdraget ingår att undersöka behovet av enklare och modernare regler 

om bekräftelse av faderskap för ogifta. Detta då majoriteten av de barn som idag föds i Sverige 

har ogifta föräldrar och dagens tillvägagångssätt för att fastställa faderskapet anses som 

omodernt, omständligt och som ett ifrågasättande av personernas val av civilstånd.119 Vad 

denna utredning leder till återstår ännu att se. 

 

2.3.2 En statistisk jämförelse 

Hälften av de barn som idag föds i Sverige har som nämnts föräldrar som är sambor. Detta 

återspeglas genom statistiken gällande antalet barn i Sverige för vilka faderskap fastställts 

genom bekräftelse till socialnämnden i förhållande till statistiken gällande antalet levande födda 

barn. År 2000 var antalet faderskapsbekräftelser 48 354 medan det år 2008 var 58 819 och 

slutligen år 2015 var antalet 62 747.120 Antalet levande födda barn i Sverige år 2000 var 90 441, 

medan antalet år 2008 var 109 301 och år 2015 var antalet 114 870.121 

Enligt Socialstyrelsens statistik om familjerätt år 2015 ökade antalet faderskapsutredningar 

i förhållande till antalet födda barn, denna ökning skedde i samband med att allt fler föräldrar 

får barn som ogifta. Cirka 75 000 utredningar om faderskap utfördes under år 2015, vilket 

motsvarar 65 procent barn som omfattades av en sådan utredning. Av de 75 000 utredningarna 

avslutades 84 procent genom en faderskapsbekräftelse. En jämförelse kan göras med år 1980 

då andelen utredningar i förhållande till antalet barn istället var 52 procent, jämfört med de 65 

procent som berördes år 2015. Anledningen till ökningen är som nämnts att det blir allt 

vanligare att barnets föräldrar inte är gifta när barnet föds. Till exempel kan det nämnas att 

andelen barn som föddes utom äktenskap under år 1975 var 33 procent medan andelen år 2005 

istället var hela 55 procent.122 

 

2.4 Barnets bästa 

Artikel 3.1 i barnkonventionen föreskriver att vid alla åtgärder som rör barn, oavsett om de 

vidtas av offentliga eller privata sociala välfärdsinstitutioner, domstolar, administrativa 

myndigheter eller lagstiftande organ ska barnets bästa komma i främsta rummet. Som en kort 

definition av barnets bästa kan sägas att det handlar om att så gott det går behandla frågor kring 

barnet ur dennes egna perspektiv. Vad som mer specifikt menas med detta kan vara svårt att 

bedöma i varje enskilt fall men bör grundas dels i forskning, dels i erfarenheter om barn i 

allmänhet samt kunskap om det individuella barnet.123 Vidare ska barnets inställning och 

identitet, bevarandet av familjemiljön, samt upprätthållandet av relationer beaktas vid 

bedömningen av barnets bästa. Ytterligare faktorer som ska beaktas är omsorg, skydd och 

säkerhet, utsatthet samt rätt till hälsa och utveckling. Det har poängterats att barnet ska betraktas 

som en egen individ med egna känslor och åsikter.124  

                                                           
118 Agell, A., Brattström, M., Äktenskap Samboende Partnerskap, s. 249 ff.  
119 Dir. 2017/28, s. 1 ff. 
120 Socialstyrelsens statistikdatabas: Familjerätt, antal barn för vilka faderskap fastställts genom bekräftelse, 

Riket, http://www.socialstyrelsen.se/statistik/statistikdatabas/familjeratt (hämtad 2017-04-03, kl. 15.00). 
121 Statistiska Centralbyråns statistikdatabas: Levande födda efter region, kön och moderns ålder. År 1968 - 2016 

(Riket, 2000, 2008, 2015), 

http://www.statistikdatabasen.scb.se/pxweb/sv/ssd/START__BE__BE0101__BE0101H/FoddaK/?rxid=a443e62

c-dc99-40c7-b8dc-32e534adba0f (hämtad 2017-04-10, kl. 08.45). 
122 Socialstyrelsen, Statistik om familjerätt 2015, s. 1. 
123 Mägi, E., Zimmerman, L., Stjärnfamiljejuridik, s. 211 f.  
124 Schiratzki, J., Barnrättens grunder, s. 31.  
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Barnets behov kan dessvärre åsidosättas exempelvis vid en skilsmässa mellan föräldrarna. 

Vid skilsmässa är det vanligt att det uppstår en konflikt om vårdnad och boende mellan 

föräldrarna där fokus istället kan ligga på en rättvis fördelning föräldrarna emellan. Det är dock 

inte en fråga om rättvis fördelning, utan en fråga om att barnets intresse ska vara i fokus. Detta 

innebär att även om det som är bra för föräldrarna vanligen är det bästa för barnet så är det 

barnets tillvaro och framtid som ska regleras, inte föräldrarnas rättvisa. Inga andra intressen än 

barnets får med andra ord ta överhand då barnets bästa ska hamna i det främsta rummet.125 I 

den situation då barnets behov åsidosätts bör samhället se till att barnets bästa tillgodoses.126 

 

2.4.1  Allmänt om barnkonventionen 

Barnkonventionen består av 53 artiklar som är uppdelade i tre delar. Den första delen består av 

artiklarna 1-41 och stadgar de olika rättigheterna som gäller för barn. Del två och tre i 

konventionen behandlar frågor om implementeringen samt innehåller administrativa 

bestämmelser.127  

I barnkonventionens artikel 1 regleras att med barn avses som huvudregel varje människa 

under 18 år. Konventionen innehåller bestämmelser om en rad grundläggande rättigheter som 

kan delas upp i medborgerliga och politiska rättigheter samt sociala, ekonomiska och kulturella 

rättigheter. De medborgerliga och politiska rättigheterna har karaktären av absoluta rättigheter 

som staten, så snart barnkonventionen har inkorporerats, är skyldiga att garantera alla barn.128 

De medborgerliga och politiska rättigheterna innebär bland annat ett barns rätt att registreras 

vid födseln, barnets rätt till ett namn och nationalitet, åsiktsfrihet och religionsfrihet.129 

De sociala, ekonomiska och kulturella rättigheterna har som syfte att säkerställa barnets 

grundläggande behov och är beroende av vilka resurser och förutsättningar som en stat 

erhåller.130 Dessa rättigheter innefattar till exempel en rätt till hälso- och sjukvård, social 

trygghet, social försäkring samt utbildning.131  

Barnkonventionens fokus ligger på ett totalt erkännande av barnet som rättighetsbärare. 

Även barnets särskilda sårbarhet och behov av stöd samt skydd betonas genom konventionen. 

Vid sidan av de medborgerliga och politiska rättigheterna samt de sociala, ekonomiska och 

kulturella rättigheterna finns särskilda rättigheter som ger barn ett skydd mot våld, övergrepp 

och olika former av utnyttjande. Dessa speciella rättigheter anses vara en utveckling av de icke 

barnspecifika rättigheterna om exempelvis skydd mot alla former av fysiskt och psykiskt våld, 

sexuella övergrepp och skydd mot vanvård eller försumlig behandling.132  

Det finns för närvarande inga sanktionsmöjligheter kopplade till barnkonventionen utan 

istället finns i artikel 43.1 i barnkonventionen stadgat att en kommitté ska granska huruvida 

framsteg har åstadkommits i fråga om förverkligande av statens konventionsåtaganden.   

 

2.4.2 Barnets rätt att få vetskap om sina föräldrar 

Som nämnts regleras i barnkonventionens artikel 7.1 att ett barn ska registreras omedelbart efter 

födseln och ska ha rätt till ett namn, medborgarskap samt så långt det är möjligt ha rätt att få 

vetskap om sina föräldrar och bli omvårdat av dessa. När information om en individs ursprung 

finns tillgänglig är det en rättighet för den enskilde att få ta del av denna information.133 

                                                           
125 Prop. 2005/06:99, s. 39.  
126 Mägi, E., Zimmerman, L., Stjärnfamiljejuridik, s. 211 f.  
127 Schiratzki, J., Barnrättens grunder, s. 44.  
128 SOU 2016:19, s. 90.  
129 Mägi, E., Zimmerman, L., Stjärnfamiljejuridik, s. 211.  
130 SOU 2016:19, s. 90.  
131 Mägi, E., Zimmerman, L., Stjärnfamiljejuridik, s. 211.  
132 SOU 2016:19, s. 91.  
133 Mägi, E., Zimmerman, L., Stjärnfamiljejuridik, s. 169.  
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Ett exempel på när ett barn kan vilja få reda på sitt ursprung är då faderskapet inte kunnat 

fastställas genom en av socialtjänsten genomförd faderskapsutredning eller om någon har 

anledning att anta att det fastställda faderskapet inte stämmer. Anledningen till att det finns en 

vilja att få sitt genetiska ursprung klarlagt kan vara flera och socialnämnden har till viss del en 

skyldighet att hjälpa till att utreda ursprunget.134 Ett av de skäl till att ett barn kan vilja få reda 

på sitt biologiska ursprung kan ha att göra med de ekonomiska konsekvenser som ett faderskap 

kan medföra, såsom rätten till arv och underhållsbidrag. Det kan med andra ord föreligga ett 

ekonomiskt intresse för att utreda sitt ursprung. Utöver det ekonomiska intresset kan det även 

finnas medicinska och psykologiska skäl till att någon vill utreda sitt biologiska ursprung. Det 

medicinska intresset kan handla om att en individ genom genteknik vill klarlägga ett eventuellt 

anlag av ärftliga sjukdomar. Att en individ vill få vetskap om en eventuell sjukdom kan ha flera 

orsaker. En orsak kan vara att denne då kan förhindra ett utbrott av sjukdomen genom 

exempelvis livsstilsförändringar eller viss behandling. En annan orsak kan vara att eventuella 

sjukdomar kan komma att inverka på beslutet om att själv skaffa barn. Det psykologiska 

intresset för att fastställa sitt ursprung kan grundas i en vilja att få vetskap om sina biologiska 

rötter som i sin tur kan grundas i en känsla av att inte kunna utveckla sin identitet och 

självkänsla utan denna kunskap om sig själv.135 

 

2.4.2.1 Socialtjänstens sekretess 

För uppgifter inom socialtjänsten råder enligt 26 kap. 1 § offentlighets och sekretesslagen 

(2009:400) (OSL) stark sekretess. Bestämmelsen föreskriver att sekretess gäller inom 

socialtjänsten för uppgifter om en enskilds personliga förhållanden så länge det inte står klart 

att uppgiften kan röjas utan att den enskilde eller någon närstående lider men. Personliga 

förhållanden ska enligt propositionen definieras utifrån vanligt språkbruk, vilket innebär att 

rekvisitet omfattar allt från en persons adress, en persons ekonomi till en persons 

hälsotillstånd.136 Bestämmelsen framhåller ett omvänt skaderekvisit som innebär att 

huvudregeln är sekretess för uppgifterna om dem personliga förhållandena.137 

I 26 kap. 8 § OSL regleras emellertid en sekretessbrytande bestämmelse om att undantag 

kan gälla när det är fråga om en utredning av barnets ursprung. Anledningen till detta undantag 

är enligt propositionen att ett barns rätt att få reda på vilka dennes biologiska föräldrar är väger 

tyngre än det integritetsskydd som sekretessen ger modern och de eventuella männen. 

Undantaget i 26 kap. 8 § OSL gäller främst för de barn där faderskapet inte har fastställts, men 

även då faderskapet är fastställt men det föreligger olika omständigheter som bidrar till att det 

kan antas att en annan man är far till barnet. Det bör dock poängteras att ingen av ren nyfikenhet 

ska ha rätt att ta del av sekretessbelagda uppgifter i enlighet med undantaget, utan endast om 

uppgifterna har betydelse för att barnet ska få veta vilka som är dess biologiska föräldrar.138 

Vad som menas med att uppgifterna endast får lämnas om de har betydelse för att barnet ska få 

fram vilka de biologiska föräldrarna är får bedömas i varje enskilt fall. Ett exempel på en uppgift 

som kan vara av betydelse är uppgifter som lämnats om de män modern haft samlag med under 

konceptionstiden. Det kan vara fråga om att lämna ut samtliga handlingar i ett ärende eller 

endast delar av dem. Kan vissa delar av uppgifterna inte lämnas ut ska barnet dock erhålla 

information om hur beslutet att inte få ta del av uppgifter kan överklagas. När ett barn söker sitt 

ursprung kan det ofta handla om djupa och grundläggande existentiella frågor och därmed bör 

socialnämnden efter ett utlämnande kunna erbjuda efterföljande stödsamtal för att hjälpa till 

med förklaring och bearbetning av den information som har kommit fram. I det fall den enskilde 

                                                           
134  Socialstyrelsen, Att fastställa faderskap, handbok för handläggning, s. 111.  
135 Singer, A., Föräldraskap i rättslig belysning, s. 403 ff. 
136 Prop. 1979/80:2 del A, s. 84.  
137 Socialstyrelsen, Sekretess- och tystnadspliktsgränser i socialtjänst och i hälso- och sjukvården, s. 13.  
138 Prop. 1993/94:165, s. 28 f.  
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vill söka kontakt med den biologiska fadern finns det inget som hindrar att socialnämnden 

hjälper till med att förverkliga detta.139 

I propositionen till OSL diskuterades vid vilken ålder ett barn ska ha rätt att begära ut 

uppgifter om sina biologiska föräldrar hos socialtjänsten. I propositionen framgår att det som 

ska beaktas är om uppgifterna är av sådant slag att barnet kan bedöma uppgifterna på rätt sätt, 

vilket kräver en viss mognad. Härmed konstaterades att undantaget om att få ta del av 

sekretessbelagda uppgifter begränsas till att gälla de barn som uppnått myndig ålder.140 

 

2.4.2.2 Jäggi mot Schweiz 

Ett rättsfall i fråga om barns rätt att få vetskap om sitt ursprung är rättsfallet Jäggi mot Schweiz. 

I fallet ville Jäggi, som var 60 år gammal, att ett DNA-test skulle göras på en avliden man som 

var den troliga fadern till Jäggi. Det som diskuterades var de motstående intressena, nämligen 

Jäggis rätt att få faderskapet fastställt, tredje mans rätt att få den avlidnes kvarlevor okränkta, 

respekten för de döda samt det allmänna intresset att skydda rättssäkerheten. Det som anfördes 

mot Jäggis önskan om att ett DNA-test skulle göras var att han på grund av sin ålder redan haft 

en möjlighet att utveckla sin identitet och personlighet, trots avsaknad av säker kunskap om sin 

faders identitet. Europadomstolen poängterade dock att intresset att få reda på sitt ursprung inte 

blir mindre med åldern utan snarare att detta intresse eventuellt ökar. Att Jäggi under många år 

visat intresse för att utreda det biologiska faderskapet och försökt få fram tillförlitliga uppgifter 

om fadern ansågs enligt Europadomstolen stödja dess påstående om att intresset inte minskar 

med åldern. Europadomstolen framhöll vidare att Jäggis beteende och vilja att få fram uppgifter 

om sin biologiska far visade på ett moraliskt och mentalt lidande även om detta inte hade 

fastställts medicinskt. I fråga om den avlidnes okränkbarhet påtalade Europadomstolen att 

denna okränkbarhet hade kränkts redan år 1997 om Jäggi inte hade förlängt hyresavtalet för 

graven. Rätten att få vila i frid hade därmed enligt domstolen endast ett tillfälligt skydd. 

Europadomstolens dom innebar att Schweiz brutit mot artikel 8 i Europakonventionen141, om 

rätten till skydd för privat- och familjeliv, då de hindrat Jäggi från att göra ett DNA-test för att 

utreda faderskapet.142 

 

2.5 Nordisk utblick  

I kommittédirektivet för den utredning som ska presentera förslag om nya regler för 

fastställande av faderskap har det anförts att lagstiftningen bör ändras i syfte att modernisera 

förfarandet av bekräftelse av faderskapet för ogifta. Detta förenklande har redan genomförts i 

andra nordiska länder. Exempelvis har Norge och Danmark, genom en modernisering av 

förfarandet för fastställande av faderskap, förenklat för sambor.143  

 

2.5.1 Norge  

Den norska rätten144 har kommit långt vad gäller moderniseringen av faderskap på så sätt att en 

faderskapsbekräftelse kan lämnas redan i samband med mödravården.145 

Enligt 2 kap. 3 § 1 st. lov om barn og foreldre (barnelova), anses precis som i Sverige den 

man som en kvinna är gift med som far till de barn som kvinnan föder. I det fall modern är änka 

vid barnets födelse ska också likt den svenska rätten mannen i det tidigare äktenskapet anses 

som far i det fall då barnet kan vara avlat innan mannen avled. I 2 kap. 4 § barnelova regleras 

                                                           
139 Socialstyrelsen, Att fastställa faderskap, handbok för handläggning s. 111 f.  
140 Prop. 1993/94:165, s. 29.   
141 Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och grundläggande friheterna. 
142 Jäggi mot Schweiz, dom den 13 juli 2006. 
143 Dir. 2017/28, s. 6.  
144 Nämnas kan att denna utveckling även skett inom den finska rätten. (Dir. 2017/28, s. 6.).  
145 Dir. 2017/28, s. 6.  
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vad som gäller då faderskapet inte följer av 2 kap. 3 §, det vill säga om en kvinna inte är gift, 

nämligen att fadern kan tillkännage faderskapet antingen under graviditeten eller efter att barnet 

är fött. Denna bekräftelse kan enligt 2 kap. 4 § 2 st. barnelova göras skriftligen eller personligen 

av fadern, exempelvis till en barnmorska eller en läkare vid graviditetskontroll.  

Det förfarande som vi idag har i Sverige för fastställande av faderskap har under många år 

ansetts ge betryggande garantier för att det endast är den biologiska fadern som fastställs som 

fader. I svensk riksdagsmotion, om ändring av faderskapsreglerna, har det påtalats att Norge 

sedan 2003 haft en reglering om att faderskapsbekräftelser från ogifta män kan lämnas 

skriftligen och genom ett personligt möte hos exempelvis barnmorska eller läkare vid 

graviditetskontroll. Det har vidare påtalats att Norge numera har tio års erfarenhet av detta 

förenklade förfarande och att det därmed inte finns något som tyder på att antalet felaktigt 

fastställda faderskap kommer öka utan att de betryggande garantierna fortfarande kommer 

upprätthållas.146  

 

2.5.2 Danmark  

I Danmark har fastställande av faderskap moderniserats på så sätt att processen digitaliserats, 

något som Sverige ännu inte lagstiftat om.147  

I den danska lagen, bekendtgørelse af børneloven (børneloven), regleras att om ett barn föds 

av en kvinna som är gift med en man, anses mannen som far till barnet. Registreringen av 

faderskapet görs av registratorn i samband med registreringen av barnets födelse. Denna 

huvudregel regleras i 1 § 1 st. børneloven. Enligt 2 § 1 st. regleras däremot att om ett barn föds 

av en ogift kvinna anses en man som far till barnet om han och kvinnan skriftligen förklarar att 

de tillsammans vill tillvarata vårdnad och ansvar för barnet. Precis som för gifta par görs 

registreringen av faderskapet i samband med registreringen av barnets födelse.  

I 33 § 1 st. børneloven regleras att ett erkännande enligt 2 § 1 st. ska lämnas till registratorn 

genom användning av en digital lösning, som den danska förvaltningsmyndigheten 

Kirkeministeriet gör tillgängliga (digital självbetjäning). Erkännanden som inte lämnas genom 

digital självbetjäning avvisas av registratorn. 

Med inspiration av den danska rätten har Sveriges kommuner och landsting under 2013 

startat upp ett projekt tillsammans med bland annat Skatteverket som syftar till att göra 

processen med faderskapsbekräftelsen enklare med hjälp av digitalisering. I nuläget krävs en 

omfattande manuell hantering eftersom pappersblanketterna skickas med post mellan 

Skatteverket och samtliga 290 kommuner. Genom att byta ut detta arbetssätt mot ett digitalt 

system är förhoppningen att förbättra rättssäkerheten för såväl föräldrar och barn samt att 

handläggningen av ärendena ska bli mer effektiv till följd av en mer korrekt och snabbare 

process.148 

 

  

                                                           
146 Motion 2014/15:2989.  
147 Dir. 2017/28, s. 6.  
148 Sveriges kommuner och landsting, Enklare faderskap- och föräldrabekräftelse, 2017-03-17, 

https://skl.se/naringslivarbetedigitalisering/digitalisering/informationssakerhet/enklarefaderskapochforaldraskaps

bekraftelse.10435.html (hämtad 2017-04-22, kl. 10.30). 

https://skl.se/naringslivarbetedigitalisering/digitalisering/informationssakerhet/enklarefaderskapochforaldraskapsbekraftelse.10435.html
https://skl.se/naringslivarbetedigitalisering/digitalisering/informationssakerhet/enklarefaderskapochforaldraskapsbekraftelse.10435.html
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3. Analys 
 

3.1 Skillnaden mellan sambor och gifta 

Avsikten med vår första frågeställning är att analysera huruvida det föreligger skillnader mellan 

sambor och gifta. Vi anser nämligen att det är en förutsättning att det inte föreligger alltför stora 

faktiska skillnader149 mellan samboskap och äktenskap för att det ska kunna införas en neutral 

lagstiftning i fråga om fastställande av faderskap. Enbart i det fall då samlevnadsformerna i stor 

utsträckning skulle skilja sig åt finns det enligt oss ett naturligt och följaktigt stöd för att, likt 

den nuvarande ordningen, lagstifta processen för respektive samlevnadsform var för sig. Med 

anledning av den utveckling som skett angående den alltmer accepterade synen på sambor som 

får barn, ligger det nu i tiden att analysera hur den rättsliga skillnaden förhåller sig till den 

faktiska skillnaden mellan sambor och gifta. 

 

3.1.1 Den faktiska skillnaden 

Genom en historisk återblick kan det konstateras att skillnaden mellan samboskap och 

äktenskap en gång i tiden var stor. Denna skillnad anser vi påvisas av att utomäktenskapliga 

barn under en lång period var mindre värda än barn inom äktenskap, vilket bland annat 

utmärktes av att enbart barn inom äktenskap fick ärva båda sina föräldrar. Idag är tiderna 

förändrade och alla barn ska vara lika mycket värda, något som bland annat visas genom att 

den nuvarande arvslagstiftningen utgår från en likabehandling i fråga om arv till barn.150  

Den fråga som vi ställer är huruvida ett samboförhållande och ett äktenskap i realiteten 

skiljer sig åt om vi ser till de faktiska förhållandena. Enligt SamboL avses med sambor två 

personer som bor tillsammans under äktenskapsliknande förhållanden, utan att de är gifta med 

varandra. Här förutsätts att samboparet stadigvarande bor tillsammans i ett parförhållande och 

har ett gemensamt hushåll.151 Den skillnad som kan utläsas genom respektive lagstiftning är att 

ÄktB framhäver vikten av att makarna visar varandra trohet och hänsyn samt att paret 

gemensamt ska vårda över hem och barn samt i samråd med varandra verka för familjens 

bästa.152 Någon motsvarande bestämmelse i SamboL saknas dock. Det kan även tilläggas att 

det i förarbeten till ÄktB framhållits att det ansetts självklart att ett äktenskap ska vara 

monogamt.153 Att ett samboförhållande ska vara monogamt har däremot inte uttalats, men kan 

anses framgå indirekt av SamboL som talar om två personer. Monogami kan således anses vara 

normen i de flesta förhållanden. Sammanfattningsvis anser vi att det finns ett flertal 

gemensamma nämnare i fråga om definitionerna av respektive samlevnadsform. I såväl ett 

äktenskap som i ett samboskap är det nämligen fråga om två personer som sammanbor i ett 

parförhållande, och därmed som huvudregel ingår sexuellt samliv, samt att paret gemensamt 

ska vårda över hemmet. 

Utifrån den studie som genomförts i uppsatsen anser vi att det i grunden enbart är den 

samstämmiga viljeförklaringen om att ingå äktenskap, till exempel genom en vigsel, som skiljer 

samlevnadsformerna åt. Huruvida ett par väljer att ingå äktenskap eller inte är sedan avgörande 

för vilken reglering som ska tillämpas, exempelvis i fråga om fastställande av faderskap och 

barnets vårdnad. Ett par som endast varit tillsammans i totalt fyra år och varit gifta i två år blir 

därmed gynnade av den nuvarande lagstiftningen. Den nuvarande lagstiftningen ger nämligen, 

enligt oss, ett bättre skydd och ett förenklat förfarande vid fastställande av faderskapet för de 

som ingått äktenskap. Ett par som däremot varit tillsammans i totalt 25 år och varit sambor i 22 

år måste ändå tillämpa den samborättsliga lagstiftningen, som saknar ett liknande skydd. 

                                                           
149 Med faktiska skillnader avses reella förhållanden som kan skilja samlevnadsformerna åt.  
150 Se avsnitt 1.1. 
151 Se avsnitt 2.1. 1 § 1 st. SamboL. 
152 Se avsnitt 2.2. 1 kap. 2 § ÄktB. 
153 Se avsnitt 2.2. 
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I den nuvarande svenska lagstiftningen gällande fastställande av faderskap görs den främsta 

skillnaden mellan de som ingått ett äktenskap och de som inte gjort det. Med hänsyn till att de 

faktiska skillnaderna mellan gifta och sambor inte är särskilt stora anser vi att en lagstiftning 

istället borde fokusera på skillnaden mellan de som sammanbor154 och de som inte 

sammanbor155. Faderskapet för ett barn som föds av en kvinna som varken är gift eller sambo, 

är i regel mer ovisst då det i många fall inte finns någon stadigvarande partner. Gällande 

föräldrar som inte sammanbor föreligger dessutom inget förhållande som en eventuell 

faderskapspresumtion skulle kunna grunda sig på, vilket inte är ett problem gällande varken 

gifta eller sambor. Ytterligare något som belyser den faktiska skillnaden mellan föräldrar som 

sammanbor och föräldrar som inte sammanbor är de problem som kan uppkomma till följd av 

att mannen saknar talerätt vid fastställande av faderskap.156 Gällande gifta är detta i regel inte 

ett problem i och med att mannen i äktenskapet automatiskt fastställs som fadern och därmed 

saknar behovet av talerätt vid fastställandet. Detsamma gäller för sambor då modern kan antas 

ha ett intresse av att medverka till att den man som hon sammanbor med fastställs som fadern. 

Beträffande samboskap och äktenskapet uppstår därmed problematiken först när en 

utomstående man hävdar sig vara far till barnet, men saknar talerätt. Gällande föräldrar som 

däremot inte sammanbor är sannolikheten desto större att problem uppstår. Här kan nämligen 

modern av olika anledningar underlåta att uppge faderns namn vid faderskapsutredningen. 

Mannen kan förvisso själv anmäla faderskapet till socialnämnden, men i det fall då modern 

vägrar godkänna bekräftelsen så har mannen ingen rätt att vända sig till domstolen. Med 

anledning av att samboskap och äktenskap grundas i ett stadigvarande förhållande anser vi att 

den faktiska skillnaden mellan sambor och gifta är liten, medan den betydande skillnaden 

istället föreligger mellan de som sammanbor och de som inte sammanbor. 

Gällande den faktiska skillnaden kan det härmed sammanfattas att vi anser att samboskap 

och äktenskap inte skiljer sig särskilt åt. Den avgörande skillnaden mellan samlevnadsformerna 

är förvisso ingåendet av äktenskapet, vilket vi med hänsyn till det förda resonemanget däremot 

inte anser påverkar ett pars levnadssätt eller osäkerheten gällande faderskapet. 

 

3.1.2 Den rättsliga skillnaden 

I det fall då ett par är gifta fastställs faderskapet automatisk,157 medan sambor aktivt måste 

fastställa faderskapet.158 Valet av samlevnadsform har inte enbart betydelse för fastställandet 

av faderskapet, utan är dessutom bland annat avgörande i fråga om vårdnaden om barnet.159 

Med anledning av att faderskapet för sambor kräver aktiva åtgärder kan problematiken bli 

omfattande. Ett exempel på ett problematiskt perspektiv av den rättsliga skillnaden mellan 

samboskap och äktenskap, är då en förälder avlider. När föräldrarna är sambor ska faderskapet 

i första hand fastställas genom en faderskapsbekräftelse, vilket inte är möjligt när fadern har 

avlidit. Här blir det istället aktuellt att fastställa faderskapet genom en dom.160 Detta innebär att 

samtidigt som sorgeprocessen pågår måste den nyblivna modern få faderskapet fastställt genom 

en rättsprocess. Att få faderskapet fastställt är nämligen viktigt för att barnet bland annat ska få 

sitt rätta arv efter fadern.161 Det kan aldrig förutses när en olycka med dödsutgång kan komma 

att inträffa och sannolikheten att detta problem uppstår ökar dessutom i takt med att det blir allt 

vanligare att sambor får barn. Om föräldrarna däremot är gifta och fadern avlider uppstår inte 

                                                           
154 Med de som sammanbor avses här gifta och sambor. 
155 Med de som inte sammanbor avses här de som inte är gifta och sambor. 
156 Skilj från talerätten vid ogiltigförklarande av faderskapsbekräftelsen och hävandet av 

faderskapspresumtionen. 
157 Se avsnitt 2.2.1. 
158 Se avsnitt 2.1.1 och 2.1.1. 
159 Se avsnitt 2.1.2. 
160 Se avsnitt 2.1.1. 
161 Se avsnitt 2. 
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samma problem med anledning av att faderskapspresumtionen automatiskt fastställer 

faderskapet. 

När modern avlider i samband med förlossningen är det förvisso redan fastställt att hon är 

modern, men för sambor uppstår emellertid fortfarande problem då modern har en central roll 

i fastställandet av faderskapet. Modern, alternativt en särskild förordnad vårdnadshavare, ska 

nämligen skriftligen godkänna faderskapsbekräftelsen. Moderns centrala roll kan även påvisas 

genom Socialstyrelsens allmänna råd där processen för fastställandet av faderskapet beskrivs. 

162 Moderns yttranden lägger nämligen i regel grunden för socialnämndens beslut genom att 

om hon anger endast en man som hon under den beräknade konceptionstiden haft samlag med 

bör nämnden godkänna faderskapsbekräftelsen, i annat fall bör nämnden begära en 

rättsgenetisk undersökning för att styrka att mannen sannolikt är barnets far. När modern är 

avliden och inte kan yttra sig om faderskapsfrågan ska socialnämnden avvakta tills barnet 

tillförordnats en särskild vårdnadshavare som kan godkänna faderskapsbekräftelsen. Inte heller 

här uppstår något problem för gifta då faderskapet fastställs automatiskt. Sambor har förvisso 

en möjlighet att bekräfta faderskapet före barnets födelse.163 Detta är något som till viss del 

begränsar den rättsliga skillnaden mellan samlevnadsformerna då bestämmelsen, med 

förutsättning att den nyttjas, kan lösa den problematik som uppstår när en förälder avlider. Det 

finns dock fortfarande en möjlighet att fadern inte bekräftat faderskapet innan någon av 

föräldrarna avlider och resultatet kan därmed bli att barnet blir föräldralöst. 

En annan rättslig skillnad som uppstår beroende på valet av samlevnadsform är angående 

vårdnaden om barnet. Ett barn står under vårdnad av båda föräldrarna om dessa är gifta med 

varandra och i annat fall av modern ensam.164 Ett barn som har föräldrar som endast är sambor 

har således enbart modern som vårdnadshavare, medan om barnet har gifta föräldrar blir dessa 

automatiskt gemensamt dess vårdnadshavare. Är föräldrarna sambor krävs att mannen i 

förhållandet ansöker om att bli vårdnadshavare till barnet.165 Förfarandet kan enligt oss i sig 

anses som oproblematisk då en anmälan i regel kan ske i samband med socialnämndens 

godkännande av faderskapsbekräftelsen. Vid en jämförelse med förfarandet för gifta, som 

automatisk får gemensam vårdnad över barnet, är detta enligt oss att anse som en orealistisk 

skillnad med hänsyn till att de faktiska förhållandena i regel inte skiljer samlevnadsformerna 

åt. Problemen uppstår dock i större omfattning då modern avlider vid förlossningen, innan 

faderskapet kunnat fastställas. En förutsättning för att fadern ska bli barnets vårdnadshavare är 

att mannen fastställts som far till barnet. I och med att modern är avliden och inte kan medverka 

till fastställandet finner vi en risk att faderskapsbekräftelsen drar ut på tiden då socialnämnden 

ska avvakta tills att barnet tillförordnats en särskild vårdnadshavare som kan godkänna 

faderskapsbekräftelsen.166 Såsom Sjögren framförde är det av väsentlig betydelse för barnets 

trygghet att snarast efter förälderns död få en anknytning och ett förtroende till någon som 

dessutom kan tillhandahålla ett stabilt hemförhållande för barnet.167 Det faktum att det krävs 

att faderskapet fastställts innan mannen förordnas som vårdnadshavare, är något som enligt oss 

försvårar anknytningen mellan fadern och barnet. Vi ställer oss därmed kritiska till den 

nuvarande ordningen. 

Sammanfattningsvis kan det nämnas att vi, av det ovan förda resonemanget, anser att den 

äktenskapsrättsliga lagstiftningen är mer gynnande än den samborättsliga. De som ingått 

äktenskap har nämligen genom farskapspresumtionen getts ett bättre skydd mot de problem 

som exempelvis uppkommer vid en förälders död. 

                                                           
162 Se avsnitt 2.1.1. SOSFS 2011:2. 
163 Se avsnitt 2.1.1. 1 kap. 4 § 2 st. FB. 
164 Se avsnitt 2.1.5 och 2.2.5. 6 kap. 3 § FB. 
165 Se avsnitt 2.1.5. 
166 Se avsnitt 2.1.1.2. 
167 Se avsnitt 2.1.5.  
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3.1.3 En likställd lagstiftning 

Med hänsyn till den rättsdogmatiska studien som gjorts av den nuvarande sambo- och 

äktenskapsrättsliga lagstiftningen kan vi konstatera att det inte är möjligt att införa en helt 

likställd lagstiftning i fråga om sambor och gifta. Detta kan till exempel utläsas av regleringen 

om upphävandet av ett äktenskap168, där det föreskrivs att äktenskapsskillnad ska föregås av 

betänketid om till exempel någon av makarna varaktigt bor tillsammans med eget barn under 

16 år som står under den makens vårdnad. Detta är inte en reglering som kan tillämpas på 

sambor då den avgörande faktorn för sambor är sammanboendet medan det för gifta är 

ingåendet av äktenskapet. Det finns nämligen inte något som hindrar makar från att flytta isär 

under betänketiden, i väntan på äktenskapsskillnad. Om sambor däremot skulle flytta isär skulle 

deras samboskap omedelbart upphöra. Det är således inte möjligt att införa en helt likställd 

lagstiftning mellan sambor och gifta. Vi instämmer dock med familjelagssakkunnigas169 

yttrande om att den familjerättsliga lagstiftningen inte ska skapa olägenheter eller svårigheter 

för de som till exempel väljer att bilda familj utan att gifta sig. En skillnad inom den sambo- 

och äktenskapsrättsliga lagstiftningen, där vi anser att det kan och bör införas en mer likställd 

lagstiftning är gällande fastställande av faderskap. Fastställande av faderskapet har dessutom 

en avgörande betydelse i fråga om ett barns rättigheter och skyldigheter som hänger samman 

med föräldraskapet, bland annat gällande arvsfrågan och vårdnaden. Vi instämmer dessutom 

med den nyligen tillsatta utredningen om att den nuvarande ordningen är omständlig och kan 

ses som ett ifrågasättande av sambors val av samlevnadsform.170 Det kan visserligen anses vara 

upp till var och en att besluta om de vill ingå ett äktenskap och därigenom bli skyddade av den 

äktenskapsrättsliga lagstiftningen. Å andra sidan finns det personer som av någon anledning 

inte vill ingå äktenskap, vilket samhället och lagstiftningen borde acceptera och anpassa sig 

efter. Det är enligt vår mening viktigt att ingen ska bli tvingad att ingå ett äktenskap enbart i 

syfte att kunna åberopa de gynnande reglerna för gifta. Förvisso kan sambor genom samboavtal 

till viss del själva reglera mellanhavandet,171 detta hjälper dock inte föräldrarna i frågan om 

fastställande av faderskapet.  

Vi anser, som nämnts, att det är en förutsättning att det inte föreligger alltför stora faktiska 

skillnader mellan samlevnadsformerna för att det ska kunna införas en neutral lagstiftning 

gällande fastställande av faderskapet. Med stöd av det förda resonemanget kan det konstateras 

att samboskap och äktenskap inte skiljer sig åt angående de faktiska förhållandena, mer än i 

fråga om ingåendet av ett äktenskap. Detta ger oss anledning att ifrågasätta varför den rättsliga 

skillnaden är så omfattande. Som en följd av att faderskapet inte fastställs automatiskt för 

sambor kan nämligen omfattande problem uppkomma, medan gifta undviker denna 

problematik genom faderskapspresumtionen. Vi anser således att de rättsliga skillnaderna är 

alltför stora i förhållande till att den faktiska skillnaden är så ringa att den kan anses betydelselös 

i fråga om fastställande av faderskap. 

Som svar på frågan om det föreligger någon skillnad mellan sambor och gifta, kan det 

sammanfattningsvis sägas att de faktiska förhållandena i realiteten inte behöver skilja sig 

särskilt åt. Det kan nämligen vara så att ett par som är sambor har varit ett par i betydligt längre 

tid än ett gift par. Alla förhållanden ser olika ut och ett pars levnadssätt beror inte på om de 

ingått äktenskap eller inte. Det har dessutom blivit allt vanligare att barn föds av föräldrar som 

är sambor och vi anser att det är denna förändrade familjesyn som medverkat till att 

lagstiftningen gällande fastställande av faderskap kan anses vara i behov av en förändring. 

Syftet med skillnaderna i lagstiftningen var som nämnts tidigare att underlätta övergången till 

                                                           
168 Se avsnitt 2.2. 5 kap. 1 § ÄktB. 
169 Se avsnitt 2.3.1. SOU 1972:41. 
170 Se avsnitt 2.3.1. Dir. 2017:28. 
171 Se avsnitt 2.3.1. 



31 

 

att gifta sig då samboskap sågs som ett förstadium till äktenskap. Idag väljer dock många att 

inte gifta sig och det finns därmed anledning till en reformering av lagstiftningen. En följdenlig 

fråga blir härmed hur lagstiftningen bör förändras och nedan kommer två perspektiv behandlas, 

nämligen utifrån barnets bästa och i förhållande till dagens samhälle. 

 

3.2 En reformering för att tillgodose barnets rätt att få vetskap om sitt ursprung 

Avsikten med vår andra frågeställning är att analysera huruvida den nuvarande lagstiftningen 

bör förändras för att på ett bättre sätt tillgodose barns rätt att få vetskap om sitt ursprung. 

Anledningen till detta är att vi uppmärksammats på att det i tidigare utredningar, i fråga om en 

reformering av lagstiftningen om fastställande av faderskap, har anförts att endast den 

nuvarande ordningen kan säkerställa att endast rätt man fastställs som far och därmed 

tillgodoser barns rätt till att få vetskap om sitt ursprung.172 Vi anser dock att det är på tiden att 

analysera om så är fallet eller om en reformering behövs för att säkerställa barnets bästa.  

 

3.2.1 Skäl till att söka sitt ursprung 

Rätten till att få vetskap om sitt ursprung grundas i olika intressen som finns för att få sitt 

ursprung fastställt, nämligen medicinska, psykologiska, sociala och ekonomiska intressen.173 

De medicinska skälen är viktiga för att kunna få vetskap om sjukdomar och i likhet med Singer 

anser vi att detta kan vara viktigt för att individen dels ska kunna planera för en framtid med 

egna barn, dels ha en möjlighet att kunna förhindra ett utbrott av sjukdomen.174 Vi anser vidare 

att de medicinska skälen hänger ihop med de psykologiska skälen som finns för att söka sitt 

ursprung. Anledningen är att det även kan vara fråga om en psykisk sjukdom, såsom depression, 

som kan bli psykiskt påfrestande för den enskilde individen. Vetskapen om detta kan dessutom 

enligt oss medföra en lättnad för individen som då kan förbereda sig på ett utbrott av sjukdomen 

eller genom olika livsstilsförändringar hindra att den bryter ut. Denna lättnad kan med andra 

ord minska det psykiska lidandet och den stress som kan uppkomma om en individ drabbas av 

en sjukdom. De psykologiska skälen är enligt Singer viktiga ur ett annat perspektiv, nämligen 

för att varje individ ska kunna utveckla sin identitet och personlighet, något vi håller med om.175 

Enligt vår mening kan vetskapen ur ett psykologiskt perspektiv även vara viktig för att kunna 

skapa förståelse om vilka vi är och varför vi agerar på vissa sätt. Detta genom att vi då till 

exempel kan koppla vissa personlighetsdrag till våra föräldrar och därigenom få en förklaring 

till varför vi agerat på ett visst sätt.  

Erik Mägi och Lina-lea Zimmerman har uttalat att lagstiftningens syfte är att det utöver det 

psykologiskt viktiga även är socialt viktigt att få vetskap om sitt ursprung, men har dock inte 

uttalat vad detta innebär.176 Enligt vår mening är det socialt viktigt dels för att barnet lättare ska 

kunna identifiera sig själv med andra människor, dels för att denne ska kunna identifiera sig 

med samhället i helhet. Vi anser att det socialt viktiga hänger ihop med de psykologiska skälen, 

en individ som kunnat utveckla sin identitet och personlighet kan nämligen enligt oss lättare 

identifiera sig med andra människor.   

Som skäl till att utreda sitt biologiska ursprung kan även ekonomiska intressen finnas såsom 

rätten till arv och underhållsbidrag.177 Detta skäl kan påverkas negativt av att fel fader fastställts 

vid födelsen. Ett scenario som kan ställas upp är om en kvinna vid barnets födelse är gift med 

en rik man och denne genom faderskapspresumtionen automatiskt anses vara far till barnet. När 

barnet blivit äldre framkommer att kvinnan under konceptionstiden haft samlag med ytterligare 
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en man, som genom en rättsgenetisk undersökning konstateras vara biologisk far till barnet. 

Denna man har betydligt sämre ekonomi än den först presumerade fadern, vilket medför att 

storleken på barnets framtida arv efter sin fader blir mindre än om det varit efter den rika 

mannen. Enligt oss kan det konstateras att ett ekonomiskt intresse till att utreda sitt biologiska 

ursprung inte alltid leder till en ekonomisk fördel.  

Sammanfattningsvis kan konstateras att det föreligger ett flertal intressen för att ett barn kan 

ha en vilja till att söka sitt ursprung. Vi anser att dessa intressen är viktiga för att säkerställa 

barnets bästa. Enligt vår mening väger de medicinska, psykologiska och sociala skälen tyngre 

än de ekonomiska skälen, om man ser till barnets bästa. Det är nämligen av väsentlig betydelse 

att ett barn ska ha möjlighet att utveckla sin identitet och personlighet samt uppmärksammas 

på sjukdomar som kan förhindras.  

 

3.2.2 Vikten av ett barns rätt att söka sitt ursprung 

Precis som att det finns många olika intressen som visar varför ett barn kan vilja och behöva 

söka sitt ursprung finns det även andra perspektiv som kan visa hur viktigt det är att ett barn 

kan söka sitt ursprung, bland annat genom lagstiftarens förhållningssätt till denna rätt. Vikten 

av barns rätt att söka sitt ursprung visas bland annat genom att det trots den starka 

socialtjänstsekretessen finns en sekretessbrytande bestämmelse om att uppgifter som kan vara 

betydande för att ett barn ska få vetskap om sitt ursprung får lämnas ut. Denna bestämmelse 

har i propositionen178 ansetts grundas i att denna rätt väger tyngre än det integritetsskydd som 

sekretessen ger modern och de män som eventuellt kan vara fadern. Detta uttalande visar tydligt 

på vikten av ett barns rätt att få ta del av uppgifter som kan utreda dennes biologiska ursprung. 

Anledningen till att barnets rätt att få vetskap om sitt ursprung väger tyngre än föräldrarnas 

integritetsskydd kan enligt vår mening anses vara att säkerställa de intressen som finns för att 

vilja utreda sitt ursprung. Om integritetsskyddet skulle väga tyngre än barnets rätt skulle det 

vara svårt för ett barn att få framgång i sökandet efter sitt ursprung. Ett scenario som kan ställas 

upp är att ett barn i vuxen ålder får information om att den man som under hela dennes uppväxt 

varit dennes far inte är den verklige fadern. I det fall integritetsskyddet skulle väga tyngre blir 

det svårt för denna individ att få information om den verkliga fadern. Det kan anses vara till 

nackdel för en man att uppgifter om dennes personliga förhållanden kan lämnas ut för att ett 

barn ska få ut uppgifter om sitt ursprung. Enligt vår mening bör det emellertid ligga i mannens 

intresse att rätt man fastställs som fader, då det kan vara psykiskt påfrestande att många år efter 

barnets födelse få vetskap om att denne är far till ett barn. 

Ett rättsfall som visar tyngden av rätten att få vetskap om sitt biologiska ursprung är Jäggi 

mot Schweiz från Europadomstolen.179 I detta fall ansågs det föreligga en rätt att öppna en grav 

för att fastställa faderskapet genom ett DNA-test. Fallet visar att rätten att få vetskap om sitt 

ursprung kan sträcka sig så långt som till att öppna en grav för att fastställa ett faderskap. Detta 

leder enligt oss till frågan om det är rimligt att gå så långt för att få uppgifter om sitt ursprung? 

Vi anser att det ska föreligga omständigheter som indikerar att det med stor sannolikhet är den 

avlidna individen som är föräldern. Anledning till att vi anser detta är att de motstående 

intressena som Europadomstolen180 nämner bör tillmätas viss betydelse, nämligen tredje mans 

rätt att få den avlidnes kvarlevor okränkta och respekten för de döda. Vi anser med andra ord 

att viss hänsyn bör tas till en eventuell tredje part, såsom en änka eller andra barn. För denna 

part kan ett öppnande av en grav vara tufft av flera anledningar. Det kan till exempel vara fråga 

om en individ som avlidit genom mord, som gör att de anhöriga tvingas bli påminda om denna 

händelse. Enligt oss kan det även bli en fråga om att de anhöriga anser att öppnandet av graven 

medför en kränkning av den dödes kvarlevor och de dödas frid. En fråga som enligt oss behöver 
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diskuteras i detta sammanhang är huruvida detta kan vara en fråga om moral? Anledningen till 

detta är att det skulle kunna anses strida mot moral att inkräkta på den avlidnes frid för att 

fastställa ett faderskap. Moralen ser med stor sannolikhet olika ut i skilda kulturer och religioner 

vilket innebär att rätten att söka sitt ursprung sträcker sig olika långt i skilda kulturer och 

religioner. I vissa fall skulle det kunna anses respektlöst, dels mot den avlidne, dels mot dennes 

anhöriga att öppna en grav för att fastställa ett faderskap. I andra fall skulle det kunna anses 

helt oacceptabelt att gräva upp gravar för ett fastställande av faderskap, exempelvis för de 

människor som tror på ett liv efter döden. Frågan om hur långt rätten till att finna sitt ursprung 

bör gå kan med andra ord besvaras på så sätt att det är något som kan se olika ut beroende av 

kultur, religion och andra åsikter.  

Sammanfattningsvis kan sägas att ett barns rätt att finna sitt ursprung väger tyngre än både 

föräldrarnas integritetsskydd och ibland även tyngre än den avlidnes rätt att få vila i frid och 

respekten gentemot dennes anhöriga. Hur långt rätten att få uppgifter om sitt ursprung bör 

sträcka sig anser vi kräver en individuell bedömning i varje enskilt fall. Vid en fråga om ett 

öppnande av en grav anser vi att sannolikheten ska vara stor att den avlidne är föräldern.  

 

3.2.3 Säkerställande av barnets rätta ursprung 

Vi anser att det är av väsentlig betydelse att rätten att så långt som möjligt få vetskap om sitt 

ursprung uppmärksammas i förhållande till de barn som tillkommer genom en kvinnas samlag 

med en man. Vi anser nämligen att det kan föreligga oklarheter även för dessa barn. Ett exempel 

på detta är när det vid ett senare tillfälle framkommer att modern under konceptionstiden haft 

samlag med flera män. Vi anser därmed att den nuvarande ordningen inte, såsom lagutskottet 

framhållit,181 säkerställer att rätt man fastställs som far till barnet. Trots föreställningen om att 

ett äktenskap ska vara monogamt anser vi dessutom att sannolikheten för att fel man fastställs 

som fader är lika stor oavsett om ett par är sambor eller gifta. Faderskapspresumtionen kan 

nämligen innebära en enkel utväg om en gift moder inte vet vem av flera män som är far till 

barnet.182 På ett motsvarande sätt anser vi att förfarandet för sambor, genom 

faderskapsbekräftelsen, kan fungera som en enkel utväg så länge mannen i samboskapet inte 

har vetskap om kvinnans relation med den andra mannen. 

Det bästa alternativet för att säkerställa att rätt fader fastställs och tillgodose barnets rätt till 

att få vetskap om sitt ursprung skulle enligt oss vara att det vid varje födsel genomförs en 

rättsgenetisk undersökning. Denna undersökning skulle då genomföras oavsett om föräldrarna 

ingått äktenskap eller inte, i syftet att säkerställa att den presumtiva och tänkbara fadern 

verkligen är den biologiska fadern. Detta alternativ är inte realistiskt ur ett kostnads- och 

tidsperspektiv då det dels skulle innebära kraftigt ökade kostnader, dels vara mycket 

tidskrävande för de inblandade parterna. Vi anser dessutom att detta alternativ skulle innebära 

ett ifrågasättande av samtliga nyblivna föräldrar, något som sambor emellertid redan kan anses 

bli i och med att de måste lämna en faderskapsbekräftelse. Å andra sidan har fallet Jäggi mot 

Schweiz visat hur viktigt det är att fastställa vem som är far till ett barn. I barnkonventionen 

regleras att barnets bästa ska beaktas vid alla åtgärder som rör barn.183 Johanna Schiratzki 

framhöll att en definition av barnets bästa är att vi ska se på frågor kring barnet ur dennes egna 

perspektiv.184 Enligt oss bör även frågan om rätten till vetskap om sitt ursprung bedömas utifrån 

barnets bästa. Vi anser nämligen att ett barn ska känna trygghet i att den fastställda fadern är 

den biologiska fadern och inte i äldre ålder behöva upptäcka att fel fader fastställts.  

Sammanfattningsvis kan det sägas att den nuvarande lagstiftningen har till syfte att förhindra 

ovissheten om vem som är far till ett barn. Vi anser dock att detta syfte inte helt tillgodoses och 
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att lagstiftningen därmed bör ändras för att bättre tillgodose barnets rätt att få vetskap om sitt 

ursprung. Den nuvarande lagstiftning kan nämligen bidra till att fel man fastställs som far, 

exempelvis genom att en faderskapspresumtion automatiskt tillämpas och att stor vikt läggs vid 

moderns uppgifter vid de aktiva åtgärderna. Det alternativ som vi anser bäst skulle tillgodose 

barnets rätt att få vetskap om sitt ursprung och säkerställa att rätt man fastställs som far är att 

en rättsgenetisk undersökning görs vid varje födelse. Ur ett realistiskt perspektiv är dock denna 

lösning inte möjlig med anledning av den kostnad och arbetsbelastning som den skulle innebära 

för samhället. Med hänsyn till att detta inte är en realistisk lösning, trots att det skulle vara 

barnets bästa, återstår att finna en lämplig lösning i form av en mer likställd lagstiftning 

gällande fastställande av faderskap som så långt som möjligt tillgodoser denna rätt. Med 

anledning av att normen är att såväl samboskap som äktenskap ska vara monogamt anser vi 

förvisso att den nuvarande lagstiftningen, utifrån samhällets resurser, redan tillgodoser barnets 

rätt att så långt som möjligt få vetskap om sitt ursprung. Det återstår nu att analysera hur en mer 

likställd lagstiftning bör utformas i förhållande till dagens samhälle.  

 

3.3 En reformering i förhållande till dagens samhälle 

Avsikten med vår tredje och sista frågeställning är att analysera hur lagstiftningen för 

fastställande av faderskap bör förändras i förhållande till dagens samhälle. Vi anser nämligen, 

likt den tillsatta utredningen, 185 att den nuvarande lagstiftningen om fastställande av faderskap 

är omodern. Vi kommer därmed att analysera hur en mer tidsenlig lagstiftning med anknytning 

till dagens samhälle och dagens syn på familjebildning enligt oss skulle kunna utformas.  

 

3.3.1 Skäl till en förändrad lagstiftning med anledning av förändrade normer 

Vi har ovan konstaterat att de rättsliga skillnaderna är alltför stora i förhållande till att de 

faktiska skillnaderna saknar betydelse i fråga om fastställande av faderskap och att det därmed 

borde införas en neutral lagstiftning.186 Genom vår studie har det dock framhållits att normerna 

i samhället har förändrats och frågan som vi nu ställer är vilka skäl som föreligger för ett 

införande av en neutral lagstiftning som är mer tidsenlig än den nuvarande ordningen.   

Den statistik187 som framförts i studien visar att allt fler får barn utan att ha ingått äktenskap. 

Omkring hälften av de barn som föds i Sverige har idag nämligen föräldrar som är sambor. År 

2015 omfattades exempelvis 64 procent barn av en faderskapsutredning, där faderskapet 

således inte fastställdes automatiskt genom faderskapspresumtionen. Enligt oss visar denna 

statistik att synen på familj har förändrats, något som vi anser hänger samman med att normerna 

har förändrats. Ett par måste nämligen inte gifta sig innan de bildar familj idag, något som 

tidigare ansågs viktigt. Att allt fler idag väljer att skaffa barn innan de gifter sig eller helt utan 

en tanke på att gifta sig ökar sannolikheten för att de problem som kan följa av den nuvarande 

samborättsliga lagstiftningen inträffar, till exempel att en moder eller fader måste driva en 

rättsprocess för att få faderskapet fastställt. Rättsfallet188 som berörs i ämnesbeskrivningen visar 

den process som en moder kan tvingas genomgå om den potentiella fadern avlider före barnets 

födelse och föräldrarna endast var sambor. I detta fall åberopade modern en rättsgenetisk 

undersökning. I ett annat rättsfall189 var moderns uppgifter tillräckliga för att domstolen skulle 

fastställa faderskapet, men det krävdes fortfarande en rättsprocess för att fastställa faderskapet. 

Att någon av föräldrarna ska behöva driva en rättsprocess för att fastställa ett faderskap är något 

vi anser att en förälder, som precis förlorat sin livskamrat, inte ska behöva genomgå. Denna 

process är något som gifta undgår eftersom faderskapspresumtionen tillämpas. Enligt vår 
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mening är det inte realistiskt att lagstiftningen medför dessa skillnader, särskilt då vår analys 

visar att de faktiska skillnaderna är minimala. Lagstiftningen ska enligt vår mening inte tvinga 

ett par som vill bilda familj att ingå äktenskap för att få ett tillfredsställande skydd. Det är 

visserligen frivilligt men om en mor och far vill undvika att hamna i den situation där de måste 

driva en process för att få faderskapet fastställt är äktenskap idag den enda lösningen.  

Sammanfattningsvis kan det sägas att det med anledning av en förändrad familjesyn och att 

allt fler sambor får barn ligger det nu i tiden att lagstiftningen följer med i denna utveckling. 

Hur en mer tidsenlig lag gällande fastställande av faderskap skulle kunna utformas kommer 

nedan att analyseras vidare. 

 

3.3.2 Tre alternativ till den nuvarande lagstiftningen 

Som framgått genom vår studie finns det ett flertal skäl till att den nuvarande lagstiftningen för 

fastställande av faderskap är i behov av en förändring. Frågan om hur den bör utformas kan 

besvaras på olika sätt, vi har funnit tre huvudsakliga lösningar som vi kommer diskutera och 

ställa mot varandra för att komma fram till den bästa lösningen. De lösningar som vi diskuterar 

är en lagstiftning som bygger på de faktiska förhållandena, en faderskapspresumtion för sambor 

samt en lagstiftning liknande den norska och danska.  

Enligt oss är ett alternativ att lagstiftningen grundas på de faktiska förhållandena, som avgör 

vilka regler som ska tillämpas, oavsett om föräldrarna är gifta eller sambor. Vilka faktiska 

förhållanden som lagstiftningen bör grundas på kan diskuteras men vi anser att paralleller kan 

dras till de rekvisit som anförts inom social- och skatterätten, där sambor under vissa särskilda 

villkor kan likställas med gifta.190 Inom social- och skatterätten kan till exempel sambor som 

tidigare varit gifta eller som har barn tillsammans likställas med gifta. Detta skulle enligt oss 

kunna tillämpas även i förhållande till fastställande av faderskap. På detta sätt skulle exempelvis 

sambor som redan har ett barn tillsammans i fortsättningen automatiskt fastställas som föräldrar 

till kommande barn. Ytterligare ett faktiskt förhållande som vi anser borde beaktas är hur länge 

ett par bott tillsammans. Det rättsfall191, där moderns uppgifter var tillräckliga för att fastställa 

faderskapet, visar att de faktiska förhållandena kan vara avgörande för fastställandet. En 

reglering som skulle bygga på de faktiska förhållandena istället för samlevnadsformen skulle 

således medföra en mer likställd lagstiftning, som enligt oss även är att anse som mer rättvis 

mot de som av någon anledning inte vill ingå äktenskap.  

Ett annat alternativ som dessutom diskuterats i propositioner ett flertal gånger är huruvida 

en faderskapspresumtion skulle gå att införa även för sambor. Syftet med denna diskussion har 

varit att uppnå en mer likställd lagstiftning mellan sambor och gifta.192 Lagutskottet har dock 

yttrat att det inte är möjligt att införa en faderskapspresumtion för sambor.193 Vi kan emellertid 

inte i dagens samhälle finna den problematik som lagutskottet då framhöll att en sådan 

presumtion för sambor skulle medföra. Det har i en proposition194 uttalats att äktenskapet ska 

vara monogamt, något som inte direkt uttalats gällande samboskap. Vi anser vidare att det kan 

uttryckas tvivel om detta i realiteten uppfylls, oavsett om ett par är sambor eller gifta är 

benägenheten för otrohet enligt vår mening lika stor. Det kan dock anmärkas att normen är att 

såväl äktenskap som samboskap ska vara monogamt. Enligt vår mening kan ett ingående av 

äktenskap förvisso visa på ett samtycke och en vilja att vara tillsammans. Det finns dock, enligt 

vår mening, inget som tyder på att denna vilja att vara tillsammans inte kan finnas även hos 

sambor, trots att de inte har en vilja att gifta sig. Enligt oss finns dessutom ingenting som talar 

mot att denna vilja till och med kan vara starkare hos sambor. Som vi tidigare har nämnt kan 
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faderskapspresumtionen möjliggöra för en gift kvinna att dölja om någon annan än den äkta 

mannen skulle vara far till barnet. Detta visar enligt oss på att den problematik som otrohet kan 

skapa redan är ett existerande problem och inte något som skulle uppkomma i och med ett 

införande av en faderskapspresumtion för sambor. Härmed anser vi att lagutskottets uttalande 

kan anses föråldrat då det inte finns några garantier för att det inte förekommer otrohet enbart 

för att ett par gifter sig.  

Frågan blir då huruvida de faktiska förhållandena eller en faderskapspresumtion skulle 

fungera bäst i förhållande till dagens samhälle? Gällande en lagstiftning som grundas på de 

faktiska förhållandena skulle som nämnts paralleller kunna dras till skatte- och socialrätten där 

sambor till viss del har likställts med gifta, under förutsättning att de uppfyller ett antal rekvisit. 

En lagstiftning som grundas på de faktiska förhållandena skulle emellertid innebära en 

individuell bedömning i varje enskilt fall. En sådan lagstiftning skulle därmed enligt vår mening 

kunna resultera i oklarheter då gränsdragningen för vilka faktiska förhållanden som ska krävas, 

kan bli problematisk. Det faktum att en man automatiskt skulle fastställas som far till parets 

andra barn skulle dessutom inte lösa det problem som kan uppstå om någon av föräldrarna 

avlider innan faderskapet för det första barnet fastställts. Det första barnet skulle nämligen i ett 

sådant fall ännu kunna anses som föräldralöst och den kvarvarande föräldern skulle fortfarande 

mitt i sorgen behöva genomgå en rättsprocess för att fastställa faderskapet. Denna lagstiftning 

skulle förvisso, genom den enskilda bedömningen, medverka till att det verkligen är rätt fader 

som fastställs något som skulle tillgodose barnets rätt att få vetskap om sitt ursprung. Å andra 

sidan finner vi att även en sådan lagstiftning, likt den nuvarande, skulle kunna anses omodern 

och krånglig och som ett ifrågasättande av parets val av samlevnadsform. Vi anser däremot att 

de problem som den nuvarande lagstiftningen medför skulle kunna lösas genom ett införande 

av en faderskapspresumtion för sambor, likt den som nu gäller för gifta. Denna lösning är även 

något som vi, med hänsyn till att allt fler får barn som sambor, anser ligger rätt i tiden. Genom 

en faderskapspresumtion för sambor skulle den man som stadigvarande bor tillsammans med 

en kvinna i ett parförhållande och har ett gemensamt hushåll med, automatiskt fastställas som 

far till deras barn. Som vi ovan behandlat föreligger en risk att modern vid en 

faderskapspresumtion döljer vem den egentlige fadern är om hon varit otrogen, men vi anser 

att detta är något som sambor och gifta har lika stor benägenhet till. Modern har här ett ansvar 

att för barnets bästa klargöra vem som är barnets far.  

Ett alternativ till att en faderskapspresumtion införs även för sambor är att förenkla det 

förfarande som vi idag har för faderskapsbekräftelse. Som framförts har Norge ett förfarande 

där en man kan lämna en faderskapsbekräftelse redan i samband med mödravården, det vill 

säga redan innan barnet är fött.195 Vi anser att ett sådant förfarande delvis kan motverka det 

problem som kan uppstå då modern eller fadern avlider. Ett sådant förfarande kan nämligen 

delvis få samma effekt som en faderskapspresumtion, nämligen att om någon skulle avlida har 

en bekräftelse redan lämnats och en process för att fastställa faderskapet kan undvikas. Det kan 

dock nämnas att det redan finns en motsvarande bestämmelse i svensk lagstiftning som tillåter 

att en faderskapsbekräftelse görs före barnets födelse.196 Detta förfarande är dessutom inget 

som Socialstyrelsen förespråkar då det föreskrivits att socialnämnden inte bör godkänna 

faderskapsbekräftelsen innan barnets födelse.197 Trots denna bestämmelse föreligger enligt oss 

ännu risken att en fader inte bekräftat faderskapet innan denne avlider. Anledningen till detta 

är att vi inte förutser att exempelvis en olycka kan komma att inträffa. En kvinna är gravid 

under nio månader och även om vi till viss del är medvetna om att en olycka kan inträffa under 

denna tid är det lätt att skjuta fram bekräftelsen av faderskapet. Härmed anser vi att ett 

förfarande likt det norska inte skulle vara tillräckligt.  

                                                           
195 Se avsnitt 2.5.1. 
196 Se avsnitt 2.1.1. 1 kap. 4 § 2 st. FB. 
197 Se avsnitt 2.1.1. SOSFS 2011:2. 
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 I Danmark regleras istället att en faderskapsbekräftelse ska lämnas genom en digital 

lösning.198 Även om den danska rätten också har genomgått en modernisering så anser vi att 

denna endast har ett samband med den digitala utvecklingen och att samma problem därmed 

kvarstår, nämligen tidpunkten för faderskapsbekräftelsen. Det är nämligen tidpunkten som vi 

anser är den huvudsakliga grunden till problemet med den nuvarande lagstiftningen, då den är 

avgörande för om barnet kan bli föräldralöst. En annan nackdel med ett förfarande likt det 

danska, det vill säga en digitalisering av faderskapsbekräftelsen, anser vi är att den personliga 

kontakten mellan socialnämnden och föräldrarna minskar. Om denna kontakt minskar, minskar 

även chansen för nämnden att komma i kontakt med de barn som eventuellt utsätts för 

misshandel och andra brister i omsorgen. Detta är förvisso något som redan föreligger för de 

barn där en faderskapspresumtion tillämpas. För att lösa ett sådant problem finns dock andra 

åtgärder som inte kommer behandlas här. En digitalisering av faderskapet kan anses som en 

modernisering av fastställandet, men är enligt oss inte en tillräcklig lösning på de problem som 

kan uppstå. 

Sammanfattningsvis kan sägas att till följd av att allt fler sambor får barn anser vi att det 

krävs att lagstiftningen följer med i utvecklingen, det räcker enligt oss inte med att förenkla 

förfarandet för sambor. Detta för att så långt som möjligt undvika att det uppstår olägenheter 

för de som får barn som sambor. Eftersom det enligt oss endast föreligger en liten och obetydlig 

skillnad mellan sambor och gifta anser vi att det inte finns något hinder mot att en 

faderskapspresumtion införs även för sambor. En faderskapspresumtion för sambor är nämligen 

enligt oss den enda fullständiga lösningen på de problem som kan uppstå till följd av att sambor 

får barn. Vi anser vidare att i samband med att det sker en modernisering av regleringen kring 

fastställande av faderskap bör även regleringen kring vårdnad bli mer neutral, det vill säga att 

även sambor automatiskt får gemensam vårdnad. Av detta kan således nämnas att lagstiftningen 

för sambor och gifta bör reformeras i form av en likställd faderskapspresumtion. Vi anser dock 

att den nuvarande lagstiftningen för fastställande av faderskap, genom bekräftelse eller dom, 

fortsatt bör gälla för de par som får barn utan att sammanbo. 

 

  

                                                           
198 Se avsnitt 2.5.2. 
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4. Slutsats 

 

En övergripande slutsats som vi genom arbetet med uppsatsen har kommit fram till är att det 

föreligger ett flertal olika problem med den nuvarande lagstiftningen.  Vi anser nämligen att 

den nuvarande ordningen är omodern, omständlig och ett ifrågasättande av personers val av 

samlevnadsform. Lagstiftningen skapar bland annat problem då någon av föräldrarna dör. De 

problem som uppkommer till följd av att sambor måste fastställa faderskapet genom aktiva 

åtgärder anser vi är alltför stora i förhållande till det faktum att samlevnadsformerna i realiteten 

inte skiljer sig särskilt åt.  

Gällande vår första frågeställning, huruvida det föreligger någon skillnad mellan sambor och 

gifta gällande fastställande av faderskap, kom vi fram till att den faktiska skillnaden inte är 

särskilt stor. Det särskiljande draget är ingåendet av äktenskap, i övrigt har vi dock genom vår 

studie inte funnit någon faktisk skillnad. Ett par som är sambor kan nämligen ha varit ett par 

betydligt längre tid än ett gift par, levnadsförhållandena är således individuella och inte 

beroende av huruvida paret ingått äktenskap eller inte. Den avgörande skillnaden, i fråga om 

faderskapet, anser vi istället föreligger mellan de som sammanbor och inte. Med anledning av 

detta anser vi att en mer likställd lagstiftning bör införas för de som sammanbor, nämligen för 

sambor och gifta, medan de som inte sammanbor bör regleras för sig. Vi anser nämligen att de 

rättsliga skillnaderna mellan sambor och gifta är alltför stora i förhållande till att den faktiska 

skillnaden enligt oss är att anse som betydelselös i fråga om fastställande av faderskap. Det 

saknas därmed anledning till att gifta ska särbehandlas genom en gynnande lagstiftning. 

I förhållande till vår andra frågeställning, hur lagstiftningen bör förändras för att tillgodose 

barnets rätt att få vetskap om sitt ursprung, har vi konstaterat att det finns ett flertal intressen 

som ligger till grund för barnets rätt att få vetskap om sitt ursprung och som därmed påvisar 

betydelsen av att rätt man fastställs som far till ett barn. Vi anser att dessa intressen diskuteras 

i för liten utsträckning i förhållande till de barn som tillkommer på naturlig väg, då det för både 

sambor och gifta kan finnas en benägenhet till otrohet. Genom den nuvarande ordningen, såväl 

i form av faderskapspresumtionen, faderskapsbekräftelse och dom, finns nämligen möjligheten 

att dölja vem den riktiga fadern är. Den slutsats vi drar i fråga om denna frågeställning är att 

det enda helt säkra tillvägagångssättet för att fastställa barnets verkliga far är genom en 

rättsgenetisk undersökning. Poängteras kan även att ett barns rätt att så långt som möjligt få 

vetskap om sitt ursprung dels väger tyngre än det integritetsskydd som socialtjänstsekretessen 

medför, dels att denna rätt kan gå så långt att gravar kan öppnas för att fastställa vem som är 

far till ett barn. Trots att det skulle vara barnets bästa att rättsgenetiska undersökningar 

genomförs för samtliga barn som föds, är det ett tillvägagångssätt som vi inte anser är realistiskt 

i förhållande till den kostnad och arbetsbelastning som det skulle innebära. Eftersom normen 

är att samboskap och äktenskap ska vara monogamt anser vi att den nuvarande ordningen, med 

hänsyn till samhällets resurser, redan tillgodoser barnets rätt att så långt som möjligt få vetskap 

om sitt ursprung. Trots att vi anser att den nuvarande ordningen ger ett tillfredställande resultat 

i fråga om denna rätt, även om den inte helt är i enlighet med barnets bästa, kvarstår att 

undersöka hur en mer likställd lagstiftning i förhållande till dagens samhälle skulle kunna 

utformas, vilket besvaras genom vår tredje frågeställning.  

I arbetet med att besvara vår tredje frågeställning, hur lagstiftningen bör förändras i 

förhållande till dagens samhälle, har vi funnit flera lösningar på de problem som kan uppstå för 

sambor till följd av den lagstiftning som idag finns. Vi har diskuterat huruvida en lagstiftning 

grundad på de faktiska förhållandena, en faderskapspresumtion för sambor eller en lagstiftning 

likt den norska eller danska skulle fungera bäst i förhållande till dagens samhälle. Varken en 

lagstiftning som grundar sig på de faktiska förhållandena, en bekräftelse före barnets födelse 

eller en digitalisering av faderskapsbekräftelsen är enligt vår mening tillräckliga lösningar på 

de problemen som kan uppkomma. Det är nämligen av väsentlig betydelse att ett barns intresse 
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inte blir sämre tillgodosett till följd av att föräldrarna endast är sambor. Den nuvarande 

lagstiftningen tillgodoser enligt vår mening inte detta intresse, bland annat med hänsyn till att 

ett barn kan anses föräldralöst om dennes föräldrar är sambor och modern avlider vid 

förlossningen, trots att fadern i regel finns där vid födelsen. Detta är ett stort problem som inte 

skulle uppstå om det fanns en faderskapspresumtion även för sambor. Vår slutsats blir härmed 

att en faderskapspresumtion är den enda fullständiga lösningen på de problem som kan uppstå 

till följd av att sambor får barn. 

Vi har genom analysen konstaterat att det är omöjligt att införa en helt likställd allmän 

reglering för sambor och gifta. I fråga om fastställande av faderskap anser vi dock att det inte 

finns något hinder mot att införa en faderskapspresumtion även för sambor. Vi anser att den 

nuvarande lagstiftningen är förlegad då den inte har följt med i samhällets utveckling och den 

förändrade synen på familjebildning. Att lagstiftningen är förlegad får konsekvensen att 

personer hamnar mellan stolarna. Med stöd av den studie som utförts genom uppsatsen är 

lösningen på detta problem, enligt oss, att införa en faderskapspresumtion även för sambor. 
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5. Avslutande synpunkter 
 

Genom arbetet med uppsatsen har vi kunnat konstatera att lagstiftningen gällande fastställande 

av faderskap är i behov av en förändring och att det är på tiden att en reformering sker. 

Samhällsutvecklingen har nämligen under de senaste årtiondena pekat mot att en mer neutral 

lagstiftning mellan sambor och gifta behövs, då den nuvarande ordningen inte ger tillräckligt 

skydd för sambor och deras barn. Vi anser att det är förvånansvärt att det inte redan tidigare 

genomförts en förändring av denna lagstiftning då vi genom vårt arbete inte kunnat finna något 

hinder mot att en faderskapspresumtion införs även för sambor, för att ge dessa samma enkla 

förfarande som gifta i faderskapsfrågan.  

Under arbetets gång har vi även funnit att den mer allmänna samborättsliga lagstiftningen 

bör granskas i syfte att utreda huruvida en mer likställd lagstiftning skulle kunna införas 

gällande andra frågor än angående faderskapet. Vi anser till exempel att en följaktig ändring 

till följd av en mer neutral lagstiftning gällande fastställande av faderskapet skulle vara att även 

sambor automatiskt får gemensam vårdnad. Enligt vår mening bör det även utredas huruvida 

en man ska ha talerätt i fråga om fastställande av faderskap eller om den nuvarande ordningen 

kan anses tillfredsställande. Trots vår avgränsning att endast beröra lagstiftningen gällande 

heterosexuella par och inte fastställande av faderskap i förhållande till insemination, 

befruktning utanför kvinnans kropp, adoption samt surrogatmoderskap, anser vi att det i dagens 

samhälle är av väsentlig betydelse att även utreda hur lagstiftningen kan reformeras även 

gällande dessa aspekter. 

Avslutningsvis kan nämnas att vi härmed anser att det kvarstår många frågor gällande den 

sambo- och äktenskapsrättsliga lagstiftningen, vi ser därmed fram emot att få ta del av vad den 

nyligen tillsatta utredningen kommer fram till och vad denna kan komma att leda till. 
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